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Planprogram for plan nr 366 - Geitryggen gravlund
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Vedlegg:
1. Forslag til planprogram dat. 15.10.2015
2. UMF sak 32/14: vedtak om oppstart planarbeid
Andre dokumenter (ikke vedlagt):
Saksmappe 14/166 «Kommunal detaljregulering – Geitryggen gravlund»
ROS-analyse og NML-vurdering. (Vedlegg til planprogram)
Presentasjon av planprogram, orienteringssak 5.11.2015
K. sak 0050/01. Geitryggen skal være hovedkirkegård for Lenvik kommune
Kort sammendrag:
 Utvalg for miljø og forvaltning (UMF) vedtok i sak 32/14 at utarbeidelse av
kommunal detaljregulering Geitryggen kirkegård kan startes opp. Det ble ikke
stilt krav om planprogram og konsekvensutredning.
 Planens innhold krever respektfull handtering og god prosess med medvirkning
fra flere berørte interessegrupper. Dette sikres gjennom planprogram, som
beskriver planlagte aktiviteter, medvirkning og tema som må utredes nærmere.
 Planområdet omfatter foruten eksisterende gravlunder med utvidelse også
Lenvik kirke med tilhørende arealer for ny adkomst og parkering. Videre
inkluderes områder mellom Bjorelva og adkomstveg til gravlund for å sikre
vurdering og bestemmelser angående naturforhold knyttet til skråninger,
elvesletter og elv.
 I den aktuelle saken skal planutvalget ta stilling til om planprogrammet skal
legges ut til høring.
Saksopplysninger:
Planprogram
Forslag til planprogram datert 14.10.2015 forelegges UMF for vedtak om utlegging
til høring. Planprogrammet er gjennomgått av kirkeverge, som har gitt sin tilslutning.
Det legges opp til en prosess med mål om fremlegging av planforslag til behandling
i UMF i juni 2016. Detaljer i fremdriftsplan fremkommer i planprogrammet pkt. 2.2.

Orientering om tidligere saksbehandling
Forut for fremlegging av planprogram, har det vært en lang prosess.
Lenvik menighetsråd meldte fra om behov for regulering til ny avkjørsel og parkering
ved Lenvik kirke i Bjorelvnes, samt utvidelse av gravplass allerede i 1995. Planstart
ble varslet av Lenvik kommune i 1996, men planprosess ble ikke videreført.
I 1997 anbefalte Lenvik menighetsråd at hovedkirkegård legges til Bjorelvnes.
Kommunestyret vedtok i sak 0050/01 at Geitryggen skal være Lenvik kommunes
hovedkirkegård, og at Finnfjord ny kirkegård skal være forbeholdt nærområdene.
Videre bes rådmannen om å starte arbeid med grunnerverv.
Arbeid med grunnerverv ble startet opp, men førte ikke frem på det tidspunktet og
planarbeidet stoppet opp, selv om behovet både for bedre avkjørsel, parkering og
utvidelse av gravplassen ble uttrykt som presserende.
Det ble gjort vedtak i UMF sak 154/13 av 7.11.2013 om igangsetting av arbeid med
reguleringsplan og detaljplan snarest, med mål om opparbeidelse av 1. byggetrinn i
2014. Kommunestyret vedtok så i sak 92/13 av 14.11.2013 at: 1) Avsatte midler i
2014 til utvidelse av kirkegårdene i Lenvik nyttes til utvidelse av Geitryggen, 2)
Geografisk begrensning for bruk av Finnfjordbotn nye kirkegård, 3) Kirkelig fellesråd
bes vurdere alternativer i fbm. Finnfjordbotn, 4) Lenvik kommune tar initiativ til
interkommunal planleggingsgruppe for krematorium i regionen.
Tekniske tjenester satte umiddelbart i gang arbeidet med saksfremlegg for
planoppstart og dialog med ekstern tjenesteyter. På dette tidspunktet omfattet ikke
skissert planområde avkjørsel og parkering til kirke. Planstart ble vedtatt i UMF-sak
32/14 av 26.03.2014. Det ble ikke stilt krav om planprogram (PP) og konsekvensutredning (KU), i tråd med gjeldende forskrift på det tidspunktet. Arbeidet ble så stilt
i bero inntil september 2015, da Lenvik kommune fikk styrket kapasiteten på
plansiden med ny arealplanlegger i 100% stilling.
I ny vurdering kom rådmannen frem til at saken faller inn under forskrift om
konsekvensutredninger.
Jamfør planprogram legges det opp til at planforslaget kan være sluttbehandlet/
egengodkjent i desember 2016.
Vurdering:
Behov for forbedring av parkering og adkomstforhold til Lenvik kirke, samt utvidelse
av gravlunden, ble meldt allerede i 1995. Det vil si at man av ulike årsaker ikke har
fått en løsning i løpet av 20 år (1995-20015).
Når det per i dag både er avsatt midler til formålet og tilført ny
arealplanleggerressurs til faggruppen, ligger forholdene til rette for å få gjennomført
og sluttført planarbeidet innen en tidsramme på 12-15 måneder.
Planens innhold med gravlund krever respektfull handtering og en grundig prosess
med medvirkning fra flere berørte interessegrupper. En god måte å sikre dette, er å
utarbeide PP, som beskriver planlagte aktiviteter, medvirkning og tema som må

utredes nærmere. Dagens gjeldende forskrift om KU ville dessuten ha utløst krav
om PP og KU på grunn av planens innhold og størrelse.
Begrepet «kirkegård» finnes ikke lenger i lovverket, og er erstattet med «gravplass»
i gravferdsloven. I plan og bygningsloven §12-5.1 benevnes arealformålet som
«grav- og urnelund». Planen benevnes derfor «Geitryggen gravlund». Dette er et
uttrykk for respekt for ulike tros- og livssyn, lovfestet i gravferdslovens §1:
«Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn»
Vedtak om at Lenvik kommunes hovedgravlund skal lokaliseres til Geitryggen ble
fattet av kommunestyret i sak 0050/01. Lenvik kirkelige fellesråd har også tilrådd
denne lokaliseringen. Det er flere gode argumenter for at dette er et fornuftig valg,
blant annet gunstige terreng- grunnforhold, som er meget viktig for formål gravlund.
Planområdet som foreslås omfatter foruten arealer til grav- og urnelund med
tilhørende anlegg og vegetasjonssoner, også Lenvik kirke med tilliggende gravplass
samt arealer for å sikre ny adkomstveg og parkering. Eksisterende adkomstveg er
meget bratt, og ferdsel på vintertid er spesielt vanskelig.
Rådmannen gir muntlig orientering om plan og planprosess i aktuelle UMF-møte, og
det er mulighet til å stille spørsmål.
For detaljert informasjon om fremdrift og prosess henvises til planprogrammet.
... Sett inn saksutredningen over denne linja IKKE RØR LINJA
Innstilling:
::: Sett inn innstillingen under denne linja IKKE RØR LINJA
Utvalg for miljø og forvaltning som planutvalg vedtar å legge forslag til planprogram
for Geitryggen gravlund datert 15.10.2015 ut til offentlig ettersyn og å varsle
oppstart om planarbeid.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §4-1, §12-8 og §12-9.

Lenvik rådhus, Finnsnes, 15.10.2015
Margrethe Hagerupsen
rådmann
Geir J. Fredriksen
teknisk sjef
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