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1. BAKGRUNN
Tiltakshaver: Skjervøy menighetsråd
Planlegger: Skjervøy kommune
Planområdet ligger på Skjervøy, i Skjervøy kommune. Planområdet er på om lag 6,5 daa og
omfatter eiendommen gnr 69 bnr 1, samt deler av gnr 69 bnr 740. Formålet med planarbeidet
er å legge til rette for utviding av eksisterende gravplass.
2. PLANSTATUS
2.1 Status i kommuneplanen
Planområdet er i kommuneplanens arealdel satt av til kirkegårder der delplanen har
rettsvirkning.
2.2 Reguleringsstatus for planområdet og for tilstøtende areal
Planområdet er ikke regulert. Nærliggende arealer er regulert til Kirkegård, idrettsanlegg og
bebyggelse.
3. MEDVIRKNING
3.1 Varsling / kunngjøring om oppstart
Berørte parter og høringsinstanser ble varslet om oppstart av planarbeid i brev datert
26,06,2014. Oppstart ble også kunngjort i Framtid i nord og på kommunens hjemmeside.
Merknadsfrist ble satt til 15,08,2014.
Det kom inn 4 merknader totalt.
3.2 Merknader og uttalelser
Merknad 1, fra Troms fylkeskommune v/kulturetaten
Oppsummering:
Planområdet grenser inn til eksisterende kirkegård som også inneholder samiske graver fra
1900, jfr idnr 87950 i Askeladden. Vi ber om at tiltakshaver meldeplikt etter Lov om
kulturminner av 1978, § 8 andre ledd framgår i planen.
Forslagsstillers kommentar:
Uttalelsen tas til etterretning.
Merknad 2, Direktoratet for mineralforvaltningen
Oppsummering:
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av eksisterende kirkegård. DMF
har ingen merknader til oppstartsvarselet.
Merknad 3, Folkehelsekoordinator i Skjervøy kommune
Oppsummering:

Skjervøy kommune

Side 3

Detaljplan, utvidelse av Skjervøy kirkegård

Turstien opp til Lailafjellet starter til høyre for den øverste porten til eksisterende kirkegård,
altså ved øvre parkeringsplass. Det er ønskelig at det blir lagt til rette for adkomst til denne
turstien også etter utvidelsen av kirkegården.
Forslagstillers kommentar:
Uttalelsen er tatt til følge. Det er regulert inn en grønnstruktur slik at adkomst til turstien et
oppfylt.
Merknad 4, fra Fylkesmannen i Troms
Oppsummering:
Fylkesmannen fremmer følgende merknader til planarbeidet:
Hensyn til universell utforming, likestilling og mangfold:
I framtiden vil det sannsynligvis bli en økning i antall urnegravferder. Skjervøy kommune må
vurdere å tilrettelegge for:
 Likeverdige og fine urnefelt på kirkegården
 Behov for gravplasser som kan benyttes av andre trosretninger, og
 En lund med anonyme graver
Ved utvidelse av kirkegården er det viktig å ta vare på linjedraget mellom eksisterende og ny
kirkegård og dermed se på ganglinjene i forhold til prosesjonsveien. Her bør dere vurdere å
legge inn soner med grøntanlegg og mulighet for å sette seg ned, noe som er viktig for en
vakker kirkegård.
Hensynet til samfunnsikkerhet:
Plan og bygningsloven stiller krav om at det for bygge- og anleggsprosjekter skal gjøres en
vurdering av mulige hendelser knyttet til nåværende og fremtidig bruk av planområdet. I
planprosessen skal det dokumenteres at det er tatt hensyn til aktuelle risikoer, naturbasert
eller menneskeskapt.
Fylkesmannen forventer at det blir gjennomført en tilfredsstillende ROS- analyse, jamfør
ovenstående.
Hensynet til naturmangfoldsloven-krav til offentlige etaters beslutninger:
Naturmangfoldslovens § 7 pålegger offentlig myndighet å synliggjøre sine vurderinger iht.
lovens §§ 8-12 i sine besluttende vedtak. Konkret gjelder det også for kommunens vedtak i
denne saken. Vurderingen etter naturmangfoldlovens §§ 8-12 må fremgå ved høring av
forslag til reguleringsplan.
Forslagstillers kommentar:
Det er gjort en Ros- analyse som tar for seg hensynet til samfunnsikkerhet og
naturmangfoldsloven.
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4. OMTALE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON)
4.1 Plassering
Planområdet ligger vest for Skjervøy kirkegård.

4.2 Avgrensning og tilstøtende arealbruk
Planområdet grenser opp mot LNF områder og eksisterende kirkegård. Nord for planområdet
går det en mye brukt skiløype.
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4.3 Vei- og trafikkforhold
Planen vil få adkomst i fra eksisterende vei fra Skjervøy kirkegård. Denne adkomsten er
knyttet til Kirkegårdsveien som har en fartsgrense på 30 km/t. Ved den eksisterende
kirkegården er det også en parkeringsplass for ca 20 biler.
4.4 Kommunalteknisk anlegg
Eksisterende anlegg for vann og avløp er vist i følgende illustrasjon:

4.5 Topografi og landskap
Planområdet ligger i et relativt flatt terreng mellom kote 75 og kote 81. Området rundt er
preget av fjell og skråninger.
4.6 Naturmiljø og naturmangfoldsloven
Planforslaget legger til rette for at det skal opparbeides gravplass i ett naturområde vest for
eksisterende gravplass. Dette området er dekt av noe myr over fjellgrunn. Langs fjellet i sør
og vest er området dekt av løvskog.
4.7 Nærmiljø og barn- og unges interesser
I nærhet til planområdet går det skiløype og tursti. Disse vil det bli tatt hensyn til i
planarbeidet. Når det gjelder andre områder som idrettsanlegg, skole etc ligger disse i en slik
avstand at de ikke vil bli berørt.
4.8 Kulturminneverdier
Det er ikke kjennskap til automatiske freda kulturminner eller andre verneverdige
kulturminner i planområdet.
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4.9 Klima, sol og skygge
Planområdet ligger i ett område som kan gi noe begrenset solforhold siden området er
omsluttet av fjell i sør og vest. Planområdet er ikke spesielt værutsatt.
4.10 Grunnforhold
I henhold til NGU`s løsmassekart består grunnen av bart fjell, stedvis tynt løsmassedekke.
Ved befaring er det registret noe myrholdige masser i deler av planområdet.
4.11 Universell utforming
Planområdet er relativt flatt slik at krav til universell utforming er til stede.
5. Risiko og sårbarhet
BAKGRUNN

I følge plan- og bygningslovens § 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for
utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal vise
alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet for formålet, og
eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Denne ROS-analysen skal
ivareta dette kravet. I planprosessen er det ikke avdekket særskilte krav til dokumentasjon av
samfunnssikkerhet i og ved planområdet.
For nærmere detaljer om planområdet og planlagt arealbruk, vises det til planbeskrivelsen.
METODE
Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på krav fra DSB. Analysen er basert på
foreliggende skisse til reguleringsplan datert ……. og tilhørende illustrasjoner. I
risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter.
Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan
påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke
omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista,
men ikke er tilstede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?” og kun
unntaksvis kommentert.
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
• Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede; en hendelse har
stort omfang.
• Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig); en hendelse har middels stort
omfang.
• Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig; ca hvert 10. år); en hendelse har lite
omfang.
• Lite sannsynlig (1) – det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere enn hvert 100. år;
en hendelse har marginalt omfang.
Kriterier for å vurdere konsekvenser av uønskede hendelser:

1. Ubetydelig
2. Mindre alvorlig
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Personskade

Miljøskade

Ingen alvorlig skade
Få/små skader

Ingen alvorlig skade
Ikke varig skade

Skade på eiendom,
forsyning med mer.
Systembrudd er uvesentlig
Systembrudd kan føre til
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3. Alvorlig

Behandlingskrevende skader

Midlertidig/behandlingskrevende skade

4. Svært alvorlig

Personskade som medfører
død eller varig men; mange
skadd

Langvarig miljøskade

skade dersom reservesystem
ikke fins
System settes ut av drift
over lengre tid; alvorlig
skade på eiendom
System settes varig ut av
drift; uopprettelig skade på
eiendom

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1.
Tabell 1 Matrise for risikovurdering
Konsekvens:
Sannsynlighet:
4. Svært sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig





1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

Hendelser i røde felt: Umiddelbare tiltak nødvendig.
Hendelser i oransje felt: Tiltak nødvendig
Hendelser i gule felt: Overvåkes; tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte.
Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres.

UØNSKEDE HENDELSER, RISIKO OG TILTAK
Analyseskjema
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell 2.
Tabell 2 Bruttoliste mulige uønskede hendelser
Hendelse/situasjon
Aktuelt?
Sanns.

Kons.

Naturrisiko
Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
1. Steinskred; Steinsprang
ja
1
2
2. Snø-/isskred

ja

3. Løsmasseskred

Nei

4. Sørpeskred
5. Elveflom
6. Tidevannsflom, stormflo
7. Klimaendring

Nei
Nei
Nei
ja

8. Radongass
9. Vindutsatt
10. Nedbørutsatt
11. Naturlige terrengformasjoner som utgjør
spesiell fare

Nei
Nei
Nei
Nei
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3

2

2

1

Risiko

Kilde/kommentar/tiltak

Skrednett viser utsatt område vest og sør
for planområdet. Ikke vist areal innenfor
planområdet.
Planområdet ligger innenfor utløpsområdet
for snøskred. Det er gjort vurderinger med
bakgrunn i TEK 10 § 7-3. Det skal ikke
føres opp noe bygg for opphold. Det er
også gjennomført skredvurdering av NGI
som konkluderer at tiltaket tilfredsstiller
sikkerheten for tiltaket.
Det er ikke registrert kvikkleire i
planområdet. Løsmassekart viser at det er
bart fjell, stedvis tynt løsmassedekke.

Tiltaket er på 75 meter over havet
Økning av hyppighet av kraftig regnskyll.
Må tas hensyn til i forhold til overvannshåndtering
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12. Annen naturrisiko
Nei
Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm
Medfører planen/tiltaket fare for skader på:
13. Sårbar flora
nei
14. Sårbar fauna/fisk
nei
15. Naturvernområder
nei
16. Vassdragsområder
nei
17. Automatisk fredete
nei
kulturminner
18. Nyere tids kulturminne/nei
miljø
19. Viktige landbruksområder
nei
(både jord-/skogressurser og
kulturlandskap
Hendelse/situasjon
Aktuelt?
Sanns.

Kons.

Risiko

20. Parker og friluftsområder
nei
21. Andre sårbare områder
nei
Teknisk og sosial infrastruktur
Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner:
22. Vei, bru knutepunkt
Nei
23. Havn, kaianlegg, farleder
Nei
24. Sykehus/-hjem, andre inst.
Nei
25. Brann/politi/ambulanse/
Nei
Sivilforsvar (utrykningstid
med mer)
26. Kraftforsyning
Nei
27. Vannforsyning og
Nei
avløpsnett
28. Forsvarsområde
Nei
29. Tilfluktsrom
Nei
30. Annen infrastruktur
Nei
Virksomhetsrisiko
Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for:
31. Kilder til akutt
nei
forurensning i/ved
planområdet
32. Tiltak i planområdet som
nei
medfører fare for akutt
forurensning
33. Kilder til permanent
nei
forurensning i/ved
planområdet
34. Tiltak i planområdet som
nei
medfører fare for forurensning
til grunn eller sjø/vassdrag
35. Forurenset grunn
nei
36. Kilder til støybelastning
nei
i/ved planområdet (inkl
trafikk)
37. Planen/tiltaket medfører
nei
økt støybelastning
38. Høyspentlinje
nei
(elektromagnetisk stråling)
39. Skog-/lyngbrann
Nei
40. Dambrudd
nei
41. Regulert vannmagasiner,
nei
med spesiell fare for usikker
is, endringer i vannstand mm
42. Gruver, åpne sjakter,
nei
steintipper etc
43. Risikofylt industri mm
nei
(kjemikalier/eksplosiver osv)
44. Område for avfallsnei
behandling
45. Oljekatastrofeområde
nei

Skjervøy kommune

Kilde/kommentar/tiltak

Ingen vesentlig trafikkøkning

Lav ÅDT på tilgrensede veier
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46. Ulykke med farlig gods
nei
til/fra eller ved planområdet
47. Ulykke i av-/påkjørsler
nei
48. Ulykke med gående/
nei
syklende
49. Andre ulykkespunkter
nei
langs vei
50. Er tiltaket i seg selv et
nei
sabotasje-/terrormål?
51. Er det potensielle
nei
sabotasje-/terrormål i
nærheten?
52. Annen virksomhetsrisiko
nei
Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring
Hendelse/situasjon
Aktuelt?
Sanns.
53. Anleggstrafikk

Kons.

Risiko

Kilde/kommentar/tiltak

nei

Tabell 3 Endelig risikovurdering
Konsekvens:
Sannsynlighet:
4. Svært sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig
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1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

7
7777777

2

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

1
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6. PLANFORSLAGET
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6.1 Planens intensjon
Planens intensjon er å tilrettelegge for utvidelse av eksisterende kirkegård, grunnet
plassmangel i den eksisterende. Kirkegården utvides mot vest, og dette vil øke det totale
arealet med ca 5100 kvm.
Planen vil ha adkomst i fra eksisterende kirkegård som har adkomst i fra Kirkegården.
6.2 Planens dokumenter
Planforslaget består av følgende dokumenter:
1. Plankart
2. Bestemmelser og retningslinjer
3. Planbeskrivelse m/ROS-Analyse
6.3 Planavgrensning
Den nye planen grenser i øst mot eksisterende reguleringsplan for Skjervøy kirkegård.
Plangrensen omfatter deler av eiendommene 69/1 og 69/740.
Ellers er omkringliggende areal uregulert.
7.1 Konsekvenser av planforslaget
Planforslaget legger til rette for å løse Skjervøy kommunes behov for fremtidige gravplasser.
7.2 Naboer
Den nye gravplassen vil grense opp mot eksisterende kirkegård. Den foreslåtte plan vil ikke
komme i berøring av naboer i området.
7.3 Trafikkforhold
Den foreslåtte plan vil benytte eksisterende avkjørsel i fra Kirkegårdsveien. En vurderer at
trafikkbildet ikke vil bli vesentlig endret med denne utvidelsen. Det er regulert inn en
parkeringsplass innenfor planområdet hvor det også er lagt til rette for bevegelseshemmede.
7.4 Grønnstruktur-Friluftsliv
I planforslaget er det regulert inn grønnstruktur, dette for å ta hensyn til eksisterende ski og
turløyper som grenser til planforslaget. Innenfor dette området skal det ikke utføres tiltak som
er til hinder for disse.
7.5 Anleggsperioden
Under anleggsperioden for opparbeidelse av gravplassen må en regne med en økt støy og
trafikkbelastning i området. I denne perioden må denne støy og trafikkbelastningen legges
restriksjoner i forbindelse med begravelser.
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