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VARSEL OM OPPSTART - REGULERINGSPLAN FOR VØLSTAD KIRKE  
 
Med bakgrunn i behov for etablering av ny adkomst og parkering i tilknytning til 
Vølstad kirke varsles det i medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 om oppstart av 
arbeid med detaljregulering for Vølstad kirke. 
 
Detaljreguleringsplanen skal regulere ny adkomst fra fv. 134 og ny parkeringsplass for 
kirka, samt vurdere sammenslåing av adkomster og ellers stadfeste dagens arealbruk. 
 
 
Overordna plan/føringer for planarbeidet 
Det er vist areal til ny adkomst og parkering (P8) i kommuneplanens arealdel som ble vedtatt 
i 2016. Utnyttelse av arealet forutsetter utarbeidelse av reguleringsplan.I retningslinjer til 
arealene sies det at reguelringsplanene i tillegg til å løse infrastrukturen spesiselt skal ivareta 
hensynene til kulturminner og det helhetlige landskapsbildet på kirkestedet. For Vølstad 
kirke står det at det ved planlegging av tiltak i kirkens nære omgivelser skal tas hensyn til 
kirkens plassering og virkning i landskapet. 

Reguleringsplan for fv. 134 som også ble vedtatt i 2016 viser avkjøring i samsvar med 
arealet i kommuneplanen. Statens vegvesen har uttalt til behandling av både kommuneplanen 
og reguleringsplan for fv. 134 at det ved regulering må vurderes om flere adkomster kan slås 
sammen, og det stilles krav om at avkjøringa skal utformes som kryss i henhold til håndbok 
N100. Detaljerte tegninger (plan og profil) skal godkjennes av Statens vegvesen før det kan 
gis byggetillatelse for tiltaket. 

 
Avgrensning av planområdet 
Planområdet avgrenses ut fra eiendomsgrenser i vest, fv. 134 i nord og tar med seg dagens 
adkomst til bruket Vien (116/1), for å kunne vurdere en sammenslåing av adkomster. Videre 
følges gjerdet rundt kirkegården rundt. 
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Krav om konsekvensutredning 
Detaljreguleringen er i tråd med angitt arealbruk i kommuneplanens arealdel, og anses ikke å 
ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. I henhold til Forskrift om 
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven faller denne 
detaljreguleringen ikke inn under den kategorien planer som krever konsekvensutredning, jf. 
forskriftens §§ 2 og 3. Med bakgrunn i dette vil det ikke være krav til utarbeidelse av 
planprogram, jf. pbl § 4-1. 

 
Spesielle dokumentasjonskrav/avklaringer/utredninger 
Ei løe på 116/1 ved kirkegården er SEFRAK-registrert og datert til 1700-tallet. Grunneier 
ønsker å ta vare på denne bygningen, og dette håndteres inn i planarbeidet. 

Det bør minimum være plass til 40 biler pluss HC-parkering og ansattparkering (totalt 50 
plasser). Det kan vurderes om det finnes «reservearealer» som kan benyttes ved særlig stor 
pågang. 

Adkomst til boligeiendommen 116/6 og 12 vurderes sammen med ny adkomst til Vølstad 
kirke. 

 

Eventuelle merknader til oppstartsvarselet sendes skriftlig til Nordre Land kommune, 
Postboks 173, 2882 DOKKA, eller e-post: postmottak@nordre-land.kommune.no innen 3. 
mai 2017. 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Anna Ekrem 
arealplanlegger 
 
 


