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Reguleringsbestemmelser til 

REGULERINGSPLAN for Skibotn kirkegård 
 
Dato for siste revisjon av plankartet: 02.06.2017 
 
Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 08.06.2017 
 
§ 1  GENERELT 
 
1.1 Hensikten med reguleringsplanen 
Hensikten med planen er å utvide gravlundens areal.  
 
1.2 Planavgrensning 
Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet ligger innenfor 
planens begrensning. Planen består av 1 kart i målestokk 1:500. 
 
1.3 Reguleringsformål   
Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5 nr.1) 

-  Grav- og urnelund (o_BGU) 
 

Hensynssone (pbl § 12-6) 
- Bevaring kulturmiljø  (H570) 

 
§ 2 FELLES BESTEMMELSER 
 
2.1 Dokumentasjonskrav 
Plan for gravplassen 
Det stilles krav om utarbeidelse av plan for gravplassen jf. Forskrift til lov om gravplasser, 
kremasjon og gravferd. Det skal i planen også fremkomme teknisk infrastruktur som 
infiltrasjonsanlegg, vannledninger, og strømkabler. 
Kirkegårdsplan skal vedtas av kirkelig fellesråd og godkjennes av Nord-Hålogaland 
bispedømme før tiltak igangsettes på kirkegården. 
 
2.2 Rekkefølgekrav 
Før den nye delen av Skibotn kirkegård tas i bruk skal det foreligge ferdigattest av 
kirkegården fra kommunen, samt godkjenning fra bisperådet som viser at den er 
opparbeidet i samsvar med Kirkegårdsplan. 
 
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. 
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2.4  Automatisk freda kulturminner  
Dersom det i forbindelse med utbyggingen oppdages automatisk fredete kulturminner som 
tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller 
deres sikringssoner på 5 meter. Det er viktig at de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent 
med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes fylkeskommunens 
kulturavdeling og Sametinget, jfr. Lov om kulturminner § 8, annet ledd. 
 
2.5  Trafikk 
På og avkjøringer til kommunal veg utformes etter Statens vegvesens håndbok N100 som 
gjelder veg og gateutforming.  
 
2.6   Universell utforming 
Opparbeidet stisystem skal ha en maksimal stigning på 1:20. For kortere strekk (inntil 3 
meter) kan stigningen være maks 1:12. 

 
§ 3  REGULERINGSFORMÅL 
 
3.1  Bebyggelse og anlegg: Grav- og urnelund 
Det er tillatt å etablere gangveier, benkeplasser, beplantning og annet som oppfyller 
intensjonen. Oppføring av bygg som har tilknytning til drift av gravplassen tillates. Etablering 
av slamavskiller til infiltrasjonsanlegg i grunnen som skal betjene driftsbygg tillates. 
Gravplassen skal være inngjerdet. Etablering av parkeringsareal i tilknytning til gravplassen 
tillates.  
 
§ 4  HENSYNSONER 
 
4.1  Bevaring kulturmiljø 
Innenfor hensynsonen skal den eksisterende gravplassens strukturer og miljø bevares. Det 
skal ikke gjøres inngrep som skjemmer gravplassen i landskapet. 
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