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PLAN OG TEKNISKE TJENESTER

Til møtedeltakerne

Deres ref.:

Vår ref.: 14/166 - 505/16 - PLANR 366

Dato: 15.01.2016

Møtereferat
Bygdemøte angående Geitryggen gravlund. Møte annonsert i lokalpresse.
Møtested:
Dato:
Varighet:

Bjorelvnes bygdehus
onsdag 13. januar 2016
18:00 – 19:00

Lenvik kommune ble representert av:
Monica Schultz (møteleder) –
areaplanlegger
Roger Skog (referent) –
fagarbeider
Sylvia Friedrich –
fagleder plan og byggesak
Kirkevergen i Lenvik kommune Eli Blomseth Helgesen deltok også på møtet.
Oppmøtte: 11 personer
Møtet ble satt klokken 18:00 og de oppmøtte ble ønsket velkommen av møteleder
Monica Schultz.
Arealplanlegger Monica Schultz innledet møtet med å fortelle om bakgrunnen for at
det nå skal opprettes en reguleringsplan for gravlund på Bjorelvnes.
Det ble orientert om at området reguleres for å tilrettelegge for:
1- Ny avkjørsel og parkering til Lenvik kirke på Bjorelvnes
2- Utvidelse av Geitryggen kirkegård – som hoved-gravsted for Lenvik kommune
I forbindelse med gjennomgang av planlagt plangrense ble det stilt spørsmål om hva
det vil innebære at plangrensen går i eiendomsgrensene i elva med tanke på fremtidig
bruk av elva til minikraftverk og liknende. Vi tar med oss momentet som innspill og
avklarer dette nærmere i planprosessen.
Sylvia Friedrich forklarte begrunnelsen med valg av plangrense med å fortelle om krav
til ROS analyse og Kommuneplanens arealdel.
Et annet spørsmål som ble stilt var problematikken med tap av boligtomter vs ny
avkjørsel.
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Flere av de fremmøtte ytret ønske om å regulere et større område på Bjorelvnes, for å
sikre tilgang på boligtomter. Det ble drøftet mulige løsninger på dette;
1- Utvide planområdet (innebærer at nåværende planprosess må rykke tilbake til
start med ny høring etc.)
2- Fortsette nåværende planprosess slik at tidsskjema blir holdt (behov for
regulering av Bjorelvnes meldes inn til kommunen i forbindelse med
kommunens planstrategi)
Hva som er det mest gunstige valget er avhengig av hva resultatene blir av
grunnundersøkelsene som skal tas til våren.
- Hvis resultatene er god kvalitet i grunnen så kan ferdig opparbeidet område
benyttes, hvilket medfører at det ikke er krise tidsmessig.
- Hvis resultatene er dårlig kvalitet i grunnen så er det ikke tid å gå tilbake i
prosessen.
Kirkevergen i Lenvik kommune orienterte om nåværende status jfr. mangel på
gravplasser.
Hovedpunkter fra orienteringen:
- I Finnfjordbotn er det kun de som har «festet» grav som kan gravlegges
- På Bjorelvnes er nå alle felt tatt i bruk og vil være full i løpet av 2016.
Det innebærer når det er fullt på Bjorelvnes gravlund så kan folk fra Gibostad
og Finnsnes risikere å bli gravlagt langt unna, eksempelvis Rossfjord gravlund
eller Tennskjær gravlund.
- Kirkevergen orienterte om at hun skulle se på saken og gjøre en utredning på
muligheter for gjenbruk av gravplasser på den eldste delen av Geitryggen
gravlund.
Hun presiserer at i forhold til gjenbruk må det også gjøres en del
opparbeiding/planering i og med at det før i tiden var vanlig å støype med
sement ved gravstøtten.
Det er også en utfordring at det er kommet nyere gravplasser mellom de eldre
gravplassene.
Det kom innspill der en ber om at kommunen må utrede muligheten for etablering av
kjørevei fra gravlunden ned til Bjorelvnes kirke via kjerrevei som går der i dag.
Dette med bakgrunn i ønske om redusert trafikkbilde ved begravelser (også høytider),
samt øke verdighetsgraden ved å slippe å kjøre fra kirka via fylkesveg og finne
parkering for å følge kista til graven. Det ble også poengtert at med denne løsningen
slipper man å etablere avkjørsel over nåværende boligtomter.
Lenvik kommune har vært på befaring i området og nevner i denne sammenheng at
veien i dårlig forfatning, er smal og det går bratt ned på begge sidene. Dersom det skal
etableres kjørevei må det vesentlige masser til for å kunne fylle ut såpass mye at man
kan etablere kjørevei.
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Monica Schultz orienterte deretter om bakgrunnen for planarbeidet (historikken) om
planprosessen på dette tidspunkt og tidsplanen fremover.
Som innspill ble det også påpekt at det eksisterer minst 3 vannverk/brønner på
Bjorelvnes. Noen vannkilder ligger innenfor planområdet. Bekymringer om eventuell
forurensing i grunnen.
I forhold til rykter om nedgravd ammunisjon etter 2. verdenskrig kom det flere innspill
til kommunen som tas med i det videre planarbeidet.
Problematikk vedrørende renovasjon (avfallsproblem) ble nevnt i og med Senja
avfallsselskap har fjernet søppelcontaineren som stod på parkeringsplassen.
Kirkevergen har vært i kontakt med Senja avfallsselskap og skal se på alternativ løsning
på problemet.
Lenvik kommune tar alle innspill som kom i løpet av møtet med seg i det videre
planarbeidet.
Møtet avsluttet klokka 19:00.
Referent: Roger Skog
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