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Reguleringsbestemmelser til 
 
REGULERINGSPLAN: Skibotn kirkegård 
 
Dato for siste revisjon av plankartet: dato 
 
Dato for siste revisjon av bestemmelsene: dato 
 
§ 1  GENERELT 
 
1.1  Området reguleres for følgende formål 
  (jfr. plan- og bygningslovens § 25) 
     
  Spesialområder (pbl § 25-1 nr.6) 
   - Grav- og urnelund  
 
1.2  Hensikten med reguleringsplanen 
Hensikten med planen er å utvide gravlundens areal. Reguleringsplanen vil 
være med på sikre gravplasser jf. gravferdsloven.  
   
 
§ 2  FELLES BESTEMMELSER 
 
2.1  Dokumentasjonskrav 
Kirkegårdsplan 
Det stilles krav om utarbeidelse av kirkegårdsplan som beskiver nåværende 
og fremtidig situasjon. Planen skal inneholde følgende: 

– Oversiktsdel som viser beliggenhet; grenselinjer; trafikkforhold og 
plassering av nye og gamle gravfelt. 

–  Teknisk del som viser gravfelt med eventuelle særskilte bestemmelser 
for gravminner; veger og driftsarealer; bygninger; beplanting, 
inngjerding; planering; drenering og andre ledninger i bakken; detaljer 
av gjerde; vannpost m.v  

– Beskrivelse som særlig beskriver jorddybder og jordbunnsforhold, 
herunder behov for masseutskifting og drenering.  

– Gravplan i målestokk 1:100 som viser hver enkelt grav med nummer. 
Denne planen skal også vise bygg, vannposter og eksisterende bygg.  

 
Kirkegårdsplan skal vedtas av kirkelig fellesråd og godkjennes av Nord-
Hålogaland bispedømme. 
 
Kirkegårdsplanen skal utarbeides av kommunen i samarbeid med Storfjord 
menighetsråd og kirkens fagmyndighet for kirkegårder.  
 
2.2  Rekkefølgekrav 

– Før den nye delen av Skibotn kirkegård tas i bruk skal det foreligge en 
godkjent kirkegårdsplan. 
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2.3   Estetikk  
Ved planlegging og gjennomføring av tiltak i planområdet skal det legges vekt 
på god estetisk utforming tilpasset områdets karakter. Det skal legges stor 
vekt på god terrengtilpassing og tilstrebe løsninger som bevarer mest mulig 
av eksisterende vegetasjon. 
 
2.4  Automatisk freda kulturminner  

– Dersom det ved tiltak i marken oppdages automatisk fredete 
kulturminner, må arbeider straks stanses og kulturseksjonen hos 
fylkeskommunen varsles. Dette i samsvar med § 8 i Kulturminneloven 
av 9. juni 1978. 
 
 

§ 3  REGULERINGSFORMÅL 
 
3.1  Spesialområde: Grav- og urnelund 
 

– Det er tillatt å etablere gangveier, sittegrupper, beplantning og annet 
som oppfyller intensjonen. Oppføring av nybygg tillates ikke.  

– Kirkegården skal være inngjerdet. Det skal benyttes materialer som 
har skjermende effekt, for eksempel steingjerde eller kraftig gjerde av 
trematerialer. Utforming, materialbruk og fargevalg skal harmonere 
med områdets karakter.  

–  
 

Mal merking av reguleringsbestemmelser dokumenter 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL 
PLAN FOR 
 I STORFJORD KOMMUNE 

Plan nr. 
 
 

 
SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG 
BYGNINGSLOVEN 

SAKSNR. DATO SIGN. 

Revisjon    

Kommunestyrets vedtak:    

     

2. gangs behandling i det faste utvalg for 
plansaker 

   

Offentlig ettersyn fra                     til     
 
   

   

1. gangs behandling i det faste utvalg for 
plansaker 

   

Kunngjøring av oppstart av planarbeidet    


