
 
 
 
Høring på forslag til reguleringsplan for Naustgjerdet 174/4 i Skaun kommune. 
 
Generelt om eiendomsforhold ved kirkelig eiendom 
Skaun kirkelige fellesråd (fellesrådet) forvalter alle gravplasser i Skaun kommune på vegne av 
kommunen etter Kirkeloven. Fellesrådet er derfor å forstå som høringsinstans i alle saker 
som berører gravplassene i kommunen. Eiendomsforholdene og forvaltningen av kirkelig 
eiendom kan for øvrig være noe uoversiktlig. Tomtene til kirkebyggene og kirkegårdene er 
ikke delt i eiendomsregisteret, men har samme gård- og bruksnummer. Det er det enkelte 
sokn som står som eier, representert ved det aktuelle menighetsråd. Menighetsrådene i 
Skaun kommune er pålagt ved lov å overdra forvaltningen av all eiendom til fellesrådet. 
Fellesrådet blir dermed to ting: et lovpålagt styringsorgan med formell myndighet, samtidig 
som det er en kirkelig instans som handler på vegne av menighetsrådene. Menighetsrådene 
har også sin egen selvstendige formelle myndighet utledet av Kirkeloven. Det er derfor viktig 
at alle kommunale planer som berører gravplassene, kirkebyggene eller menighetenes andre 
bygg blir sendt ut på høring til både Skaun kirkelige fellesråd og det aktuelle menighetsråd. I 
de fleste tilfeller er Nidaros bispedømme også høringsinstans når det gjelder disse sakene.  
 
Landskapsvern 

Fellesrådet er av den mening at hele denne delen av Børsa må oppfattes som en arkitektonisk 
og landskapsmessig helhet. Området omfatter Naustgjerdet, Naustmælen, Børsøra og 
kirkebygget og gravplassen.  
Det er viktig at all utbygging i dette området tilpasses de historiske omgivelsene, både i 
arkitektur og byggeskikk på de enkelte bygg og plassering i landskapet. Dette er nedfelt både  
i lover og lokale forskrifter. Det kan synes som om den modernistiske stilen («funkis») som 
er forutsatt i planene ikke tilfredsstiller kravet om tilpasning til lokal byggeskikk. 
Plasseringen i landskapet er ivaretatt bedre i planene. Det bør også legges til rette for den 
allmenne ferdsel i området, særlig i tilknytning til Børselva og egnede passasjer opp til 
gravplassen. I den aktuelle arealplanen er det forutsatt at gravplassområdet går svært nær 
eksisterende bebyggelse. Fellesrådet mener at det for alle parter er en klar fordel at 
vegetasjonsskjermingen mellom bebyggelse og gravplass også er av en viss arealmessig 
bredde, ikke bare i form av en enkel hekk eller liknende. 
 
Gravplassbehov 

Folketallet i Skaun kommune vokser kraftig. En gravplass har et tidsperspektiv som strekker 
seg over flere hundre år. Dette medfører at særskilt aktsomhet må utvises ved utbygginger i 
nærhet av gravplasser, for at ikke framtidig gravareal båndlegges. Etter vår mening er det tatt 
noe hensyn til dette i utbyggers planer. Men utbyggers planer berører Skaun kommunes 
arealplaner, og vi mener at kommunen ikke har revidert sin plan slik at man i tilstrekkelig 
grad tar høyde for folketallsvekst. Lovens absolutte minimumskrav tilsier at det skal være 
ledige enkeltgraver tilsvarende 3 % av befolkningen i et sokn/distrikt. Folketallsveksten i 
kommunen mener vi må gjenspeiles i større grad av arealplanen. Vi mener også at 
tomtegrunn til framtidig gravplass må erverves nå, i forbindelse med den aktuelle 
utbyggingen og gjennomtenkningen av arealbruken på Naustgjerdet. Alle aktuelle arealer er 
vel heller ikke undersøkt arkeologisk, noe som medfører at bruken som gravplass kan bli 
ytterligere forhindret eller forsinket i framtida. Området nord for eksisterende gravplass er 
også brattere enn kanskje ønskelig. Se vedlagte kart for fellesrådets forslag til ny regulering 
av området rundt gravplassen.  
 



 

 

Vann, avløp og veg 

For å sikre kirken og de andre byggene på gravplassen tilgang til offentlig vann, avløp, strøm, 
telefon og adkomst til veg antar fellesrådet at kommunens tekniske avdeling har tilstrekkelig 
fagkunnskap og oversikt over planverket slik at fellesrådets interesser er sikret. Vi forutsetter 
også selvfølgelig at fellesrådet ikke belastes økonomisk av eventuelt nye tilkoblinger eller 
omlegginger av eksisterende røropplegg i forbindelse med den aktuelle utbyggingen.  
 
Eksisterende kommunedelplan 

 
 
Fellesrådets forslag til endring i planen  
med omtrentlig angivelse av grenser 

 
 

 


