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Reguleringsplan Gildeskål kirkested, prinsipper og rammer

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar orienteringen om arbeidet med ny reguleringsplan for Gildeskål kirkested
til etterretning, og ber om at arbeidet videreføres etter de framlagte prinsippene der det
opparbeides ny avkjøring, ny parkeringsplass og kjørbar gangvei fra ny parkeringsplass til
kirkestedet.

Vedlegg
1

Gildeskål kirkested, situasjonsskisse pr 28.04.2017

Bakgrunn for saken:
Til støtte for det pågående arbeidet med ny reguleringsplan for Gildeskål kirkested er det
opprettet en arbeidsgruppe bestående
- Oscar Berg, Nordlandsmuseet
- Hilde F. Johansen, kirkeverge
- Torbjørg Aalborg, beboer på kirkestedet
- Anders B. Owrenn, planlegger
- Gisle Jakhelln, Boarch
- Petter Kjærnes, prosjektleder
Arbeidsgruppa har gjennom flere møter vurdert prioriteringer og prinsipper for ny
reguleringsplan, og med dette som utgangspunkt har Boarch utarbeidet skisser.

Vurdering:
I arbeidsgruppas møte 20.04.2017 ble følgende lagt til grunn for det videre arbeidet:
-

Roen på kirkestedet
Ikke for store inngrep.
Pleie av kulturlandskapet.
Tillate å sette ut bord/benker som faller inn i landskapet.
Bestemmelser for motorisert ferdsel i utmark bør innarbeides.
Det forutsettes at høyspent nordover fra kirkestedet legges i kabel.
Statens vegvesen forutsetter at dagens innkjøring til kirkestedet stenges.

Dette innebærer at arbeidsgruppa så langt arbeider ut fra at
-

Dagens innkjøring til kirkestedet sperres.
Det avsettes areal til nybygg for Nordlandsmuseet nord for kirkestedet, og anlegges ny
avkjøring og ny parkeringsplass i tilknytning til dette.
Det anlegges kjørbar gangvei fra ny parkeringsplass sørover til kirkestedet. Denne kan
brukes til bårebil, kjøring for bevegelseshemmede og utrykningskjøretøyer.
Beboere på kirkestedet og ansatte på Nordlandsmuseet får ny atkomst rett nord for
prestegårdsfjøset.

Konklusjon:
Ut fra arbeidsgruppas vurderinger har Boarch v/ Gisle Jakhelln utarbeidet skisse til
situasjonsplan med ny avkjøring, ny parkeringsplass og kjørbar gangvei fra ny
parkeringsplass til kirkestedet. Dette innebærer kostnader som Gildeskål kommune må ta
ansvar for. Rådmannen ber formannskapet gi sin vurdering av realismen i dette.

