SAMMENDRAG AV UTTALELSER, SAMT VURDERING
PLAN 1031 – Utvidelse av Falnes kirkegård
Alle uttalelsene er i sin helhet vedlagt. Sammendraget gjengir hovedinnholdet fra uttalelsene, samt
forslagsstillers og kommunens vurderinger.
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VED PLANOPPSTART: OFFENTLIGE INSTANSER
1.

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), mottatt 21.09.2020
DMF kan ikke se at planen berører registrerte forekomster av mineralske ressurser,
berettigheter eller masseuttak i drift.
Kommunens vurdering:
Tatt til orientering.

2.

Statsforvaltaren i Rogaland (Fylkesmannen i Rogaland), mottatt 22.09.2020
Strandsone: Store deler av planområdet ligger innenfor 100-metersbeltet fra sjø. Det må tas
særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. De
anbefaler å tilpasse kirkegårdsutformingen til eksisterende landskap.
Natur: Alle saker som berører natur skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 812. Det er registrert flere fugler i området. Planens konsekvens for disse og avbøtende tiltak
må innarbeides i planen.
Kommunens vurdering:
Strandsone: For å sikre tilgjengeligheten til sjø, legges det inn en byggegrense fra grusveien
som følger høydekurve 9. Kulturminnene i området blir bevart regulert med hensynssoner,

med naturområdet under. For å sikre kulturlandskapet og eksisterende landskap, settes
følgende bestemmelse: § 8 Ved planlegging av opparbeidelse, skal det legges vekt på å tilpasse
utbyggingen i forhold til kulturlandskapet i området. Det skal legges vekt på at eksisterende
terreng skal gi rammene for terrengformen etter opparbeidelsen.
Natur: For å hensynta fuglelivet i naturområdene i nærheten sikres det i bestemmelsene at
støyende anleggsvirksomhet ikke skal foregå i hekketiden (april-juli).

3.

Statens vegvesen, mottatt 13.10.2020
I/ved planområdet er det fylkesveg 511. Drøftinger og avklaringer knyttet til disse vegene må
tas med vegmyndighetene – Rogaland fylkeskommune. Har ingen merknad til varsel om
oppstart.
Kommunens vurdering:
Tatt til orientering.

4.

Rogaland fylkeskommune – seksjon for kulturarv, mottatt 13.10.2020
Det er nødvendig med en befaring i området før de kan komme med en uttalelse.
Nyere tids kulturminner: Planlagt utvidelse er i naturlig tilknytning til Falnes kirke. Kirken er
listeført av Riksantikvaren. Dette innebærer at arealplanlegging eller byggesaker skal
fylkeskommunen vurdere eventuell innvirkning på kirken og omgivelsene. For å unngå negativ
innvirkning på kirken og landskap, må det i planarbeidet sikrest at kirkegården sin utforming
blir tilpasset eksisterende landskap. Vesentlig endring av det småkuperte landskapet blir
frarådet i et kulturvernperspektiv.
Kommunens vurdering:
Nyere tids kulturminner: Det stilles krav til en utomhusplan som viser plasseringen av
fremtidige graver, beplantning, vannstasjoner, terrengbearbeiding, høydekoter,
forstøtningsmurer, overvannshåndtering, veger og stier. I tillegg skal utomhusplanen til uttale
til kulturminnemyndighetene. Se for øvrig vurderingen til merknaden fra Statsforvaltaren i
Rogaland, under Strandsone, over.

5.

Rogaland fylkeskommune – regionalplanavdelingen, mottatt 14.10.2020
Forutsetter at planen utarbeides i tråd med overordnede føringer. Planområdet ligger tett på,
og delvis innenfor, et friområde. Anbefaler at kirkegården tilpasses dette og at friområde
brukes som positivt element for utarbeidelsen av planområdet. Anbefaler at
kirkegårdsutformingen tilpasses landskapet.
Kommunens vurdering:
Det er 8,6 daa som er regulert til friområdet i gjeldende plan, som nå reguleres til grav- og
urnelund som er avsatt i kommuneplanen. For terrengutforming, se for øvrig vurderingen til
merknaden fra Statsforvaltaren i Rogaland over.

6.

Rogaland fylkeskommune – seksjon for kulturarv, mottatt 10.11.2020
Etter gjennomført befaring er det vurdert at det er nødvendig med kulturhistoriske
registreringer. Rogaland fylkeskommune – seksjon for kulturarv, gjør oppmerksom på at de
ikke kan gi en endelig uttalelse før registreringene er gjennomført, og forholdet til evt.
automatisk freda kulturminner er avklart.

7.

Rogaland fylkeskommune – seksjon for kulturarv, mottatt 11.08.2021
Den kulturhistoriske registreringen var gjennomført mellom 22.06. – 08.07.2021. Innenfor
planen var det fra før et automatisk freda kulturminne – ID 24560 (gravminne/bautastein). Ved
registreringen ble det påvist et nytt automatisk freda kulturminne – ID 277409
(bosetning/aktivitetsområdet) datert eldre steinalder. Det som før registreringen var tolket
som et automatisk freda kulturminne – ID 34400 ble undersøkt og avskrevet, det er nå definert
som et nyere tids kulturminne.
Forslag til regulering av ID 277409 og 24560
Begge lokalitetene, med en 5 meters sikringssone rundt, bør bevares med regulering til
hensynssone § 11-8 d) – båndlegging etter Lov om kulturminner (SOSI-kode H739), i
kombinasjon med grønnstruktur – natur, med tilhørende reguleringsbestemmelse:
Innenfor hensynssone for båndlegging etter lov om kulturminner ligger et
bosetnings/aktivitetsområde med ID 277409 og et gravminne/bautastein med ID
24560. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som kan skade, ødelegge eller utilbørlig
skjemme kulturminnet eller foreta noen form for fysiske inngrep i terrenget/grunnen i
området satt av til hensynssone H730. Det er heller ikke tillatt å gjennomføre andre
tiltak i området som kan virke inn på de automatiske freda kulturminnene, jf.
Kulturminnelovens §§ 3 og 8.
For gravminnet/bautasteinen – ID 24560, må det i tillegg reguleres inn en vernesone rundt
hensynssonen. Dette for å hindre/redusere skjemming av det automatiske freda kulturminnet
og la kulturminnet i størst mulig grad ligge i et åpent, fritt miljø.
Denne vernesonen skal vises på plankartet som hensynssone § 11-8 c) (SOSI-kode H570) i
kombinasjon med grønnstruktur – natur, med disse bestemmelsene:
Hensynssonen omfatter vernesone for automatisk freda kulturminner innenfor
H730_2 (ID 24560). Det er ikke tillatt å oppføre bygg eller anlegg innenfor området.
Det er videre forutsett at evt. mindre installasjoner i (nær)området skal ha en god
landskapstilpasning av hensyn til nærliggende automatisk freda kulturminne. Alle
tiltak innenfor området må på forhånd avklares med kulturminnemyndighetene.
Kommunens vurdering:
Forslagene til regulering av ID 277409 og 24560 er innarbeidet i planen. De reguleres til
naturområder med båndleggingssone over, for gravminnet reguleres også en hensynssone
rundt. Utomhusplanen for kirkegården skal sendes til kulturminnemyndighetene for uttalelse.

