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Vi viser til mottatt varsel om oppstart av privat reguleringsplan for Norheimsmarka – Norheim,
Karmøy kommune. Området ligger ved Norheim kirkegård.
Statsforvalteren er statlig fagmyndighet med innsigelsesrett i forbindelse med regulering av
gravplasser og der slike vil bli berørt, jamfør plan- og bygningsloven. Gravplassloven og forskriften til
denne, har sentrale bestemmelser om bebyggelse og endring av og ved gravplass. Gravplassene
våre har sentrale plasseringer i lokalmiljøet og i befolkningens liv. Vi har vært i kontakt med Karmøy
kirkelige fellesråd ved kirkevergen.
Planområdet ligger nordvest for Norheim kirkegård og arealet som er regulert til utvidelse av den.
Formålet med reguleringsplanen er å etablere en ungdomsskole.
Innspill
Gravplasser skal forvaltes med den orden og verdighet som egenarten tilsier. Dette gjelder særlig
som minnested og sted for sorgbearbeidelse. Det derfor lagt inn sentrale føringer om buffersone og
bestemmelser for støy, se § 2 i forskrift til gravplassloven. Når to ulike reguleringsformål kommer
inntil hverandre slik som her, må utformingen skje med stor omtenksomhet.
Selv om det reguleres inn en buffersone på gravplassida av veien, må likevel
arealplanen/byggeformålet (skolen) utformes slik at det tas de nødvendige hensyn til gravplassen.
Gravplassen må skjermes både for støy og vesentlig innsyn. Støyende aktiviteter kan være til
sjenanse, særlig i forbindelse med gravferder, men også på andre tider. Bygninger må plasseres og
utformes slik at det legges opp til at sørgende fortsatt vil kunne oppleve gravplassen i fred og ro.
Særlig aktuelt er det å være oppmerksom på vindusløsninger og -plasseringer. Byggehøyder må
tilsvarende tilpasses gravplassens karakter og funksjon.
Vi ønsker lykke til med det videre planarbeidet.
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