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Nes kommune- Innspill til offentlig ettersyn av forslag til planprogram for 
kommuneplanens arealdel og samfunnsdel 

Saksnummer Nes kommune: 20/13929 
 
Vi viser til brev datert 25. juni 2021 med høring av planprogram for kommuneplanens arealdel og 
samfunnsdel i Nes kommune. Nes kirkelige fellesråd gjorde oss oppmerksom på høringen i e-post 18. 
august 2021 og informerte samtidig om at fristen for å komme med innspill er utsatt til 10. september 
2021. Gravplass er et nytt fagområde for statsforvalteren fra 01.01.2021. Faggruppe gravplass er plassert 
under Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og har nasjonalt virkeområde.  Statsforvalteren i Oslo og 
Viken har kommet med innspill i brev datert 20.08.2021, men det ble ikke innhentet faglig råd fra 
faggruppe gravplass til denne uttalelsen. Faggruppe gravplass sender derfor inn en egen uttalelse for 
vårt fagområde. 

Innledning 

Gravplassen skal holdes i hevd og forvaltes med den orden og verdighet som dens egenart tilsier. 

I hver kommune skal det være en eller flere gravplasser av slik størrelse at det til enhver tid er ledige 
graver for minst 3 pst av kommunens befolkning. 

Vi anbefaler at det utarbeides en gravplassmelding (temaplan) der blant annet det forventede 
arealbehovet for gravplassene i kommunen blir vurdert. Nytt areal til gravplass bør som hovedregel 
avsettes i kommuneplanens areadel. Kommunen skal sørge for at det er tilstrekkelig areal til gravplass og 
skal selv, i samråd med gravplassmyndigheten, Nes kirkelige fellesråd, regulere slikt areal.  

Generelle føringer for arealplanen 

Regulert areal til ny gravplass eller utvidelse av gravplass skal om mulig også omfatte en buffersone 
mellom gravplassareal og naboskap. Gravplass skal skjermes mot støy i samsvar med gjeldende 
retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging. Ingen kan ha veirett over gravplass, det kan 
heller ikke være noen former for luftstrekk. Ved avsetting av nytt gravplassareal, vær oppmerksom på 
grunnforholdene, om de er egnet for gravlegging. 
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Gravplass inngår ofte i et område med fredet/listeført kirke eller andre verneverdige kulturminner, 
kulturmiljøer og landskap, slik at gravplassen/kirkestedet som hovedregel skal avsettes som 
hensynssone. 
 
Det kan være hensiktsmessig å benytte arealformålet «grav- og urnelund» istedenfor «offentlig eller 
privat tjenesteyting». Gravplassen er i praksis vanskelig å benytte eller omregulere til andre formål. 

Se også gravplassloven, gravplassforskriften, Rundskriv Q-06/2020 Forvaltning av kirke, gravplass og 
kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø (Barne- og familiedepartementet og Klima- og 
Miljødepartementet) og Gravplassveilederen. 

Konkret om gravplass i Årnes 

Nes kirkelige fellesråd som lokal gravplassmyndighet, har informert oss om at Årnes kirkegård har et 
begrenset antall ledige graver og at det er nødvendig å legge til rette for mer gravplassareal i løpet av 
kommende tiårsperiode. I Forslag til planprogram under Tema og utredninger, Utbyggings- og 
tettstedsstruktur er et av spørsmålene som skal besvares for arealdelen Hvordan skal gravplassbehovet 
for Årnes løses? Årnes kommunesenter er «prioritert tettsted». Under Arealstrategier, 
Utbyggingsstruktur og tettstedsutvikling framgår det at minimum 50 % av all vekst og utvikling skal skje i 
tettstedet Årnes. Videre står det at kommunale tjenester i hovedsak skal plasseres i Årnes.  

Gravplassene er en del av det offentlige tjenestetilbudet og både dagens og framtidens innbyggere i 
Årnes bør kunne forvente et godt gravleggingstilbud i sitt nærmiljø.  

Aktuelle tiltak for å øke kapasiteten er endringer på eksisterende gravplass, utvidelse av eksisterende 
gravplass eller anleggelse av en ny gravplass i Årnes. Vurdering av tiltak og innarbeiding av nye arealer 
for gravplass i kommuneplanens areadel skal skje i samråd med Nes kirkelige fellesråd som lokal 
gravplassmyndighet  
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