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Oversendelse av vedtatt reguleringsplan for Nord-Etnedal kyrkje, Etnedal 

kommune 

Etnedal kommunestyret har i møte 19.12.2019, sak 134/19, vedtatt reguleringsplan for Nord-

Etnedal kyrkje. Planen omfatter hele eller deler av eiendommene 32/73, 32/30 og 32/21. 

Planen legger i første rekke til rette for utvidelse av kirkegården og parkering i tilknytning til 

kirka. Vedtatt plan med tilhørende dokumenter er vedlagt. 

  

Statens vegvesen, NVE og Fylkesmannen i Oppland hadde innsigelse til planforslaget da 

den var på høring i 2017. Etter dette har det vært dialog mellom kommunen og partene for å 

løse innsigelsene, og det har blitt gjort utredning av flom/skred og endringer i planen som 

følge av dette. 

 

Statens vegvesen bekreftet i brev datert 6.4.2018 at det ikke lenger foreligger innsigelse til 

planen som følge av de endringer som er gjort. 

 

NVE bekreftet i brev datert 11.11.2019 at grunnlaget innsigelsen vil bortfalle dersom 

nærmere beskrevne endringer blir gjort i planen. Kommunen mener vedtatt plan oppfyller 

dette og at innsigelsen dermed kan bortfalle. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Oppland gjaldt 

de samme forhold som NVE sin innsigelse, og kommunen mener derfor at denne også kan 

bortfalle.  

Med hilsen 

 

 

Håvard Telstø 

Planlegger 

 

 

Etter våre rutiner er dette dokumentet godkjent og sendt uten underskrift. 
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