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GENERELT OM BEHOV FOR GRAVER 

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 

I lovens § 2 heter det at «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.» 

 

For Karmøy, med en befolkning på ca. 42.000 innbyggere, betyr det at i kommunen 

som helhet skal det være minst 1260 ledige og opparbeidede graver. I kommunen er 

det per 01.05.20 totalt ca. 4800 ledige graver. Det betyr at lovens generelle krav for 

kommunen som helhet er oppfylt med god margin.  

 

I den praktiske forvaltningen av gravplassene i kommunen har en tatt utgangspunkt 

i at det i hvert sokn skal være tilgjengelige graver i samsvar med lovens 

bestemmelser. Denne målsetningen har en ikke alltid greid å oppfylle, men det har til 

nå ikke forekommet at personer har blitt gravlagt utenfor sitt kirkesokn som følge av 

mangel på tilgjengelige graver.  

 

I vedtektene for gravplassene i Karmøy heter det i § 1: «Avdøde personer innen 

kommunen bør gravlegges på den gravplass de sokner til, forutsatt at de ikke 

gravlegges i en annen kommune». (Uthevningen gjort her). 

 

Til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd, er det gitt bestemmelser om detaljer 

omkring de ulike sider ved planlegging, opparbeiding og drift av gravplasser 

(gravferdsforskriften).  

Lokale bestemmelser  

I gravferdslovens § 21 er det gitt muligheter for at kirkelig fellesråd i den enkelte 

kommune kan fastsette vedtekter for gravplasser. Kirkelig fellesråd i Karmøy 

reviderte i 2013 vedtektene. Disse ble seinere godkjent av bispedømmerådet.  

 

Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen 

etter forslag fra fellesrådet.  

 

Fri grav 

Alle som ved dødsfall bodde i Karmøy, har rett til fri grav på gravplass her. Det vil si 

at det ikke skal betales noe for å disponere den i fredningstida. Denne er 20 år, jf. 

gravferdslovens § 8. Etter denne tid kan graven nyttes til ny gravlegging dersom den 

ikke festes. 
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Gravfester  

Når fredningstida for en grav er over, er det anledning til å feste den. Festetiden er 10 

år i Karmøy. Når festetida er ute, kan gravstedet festes for nye 10 år. Er det gått 80 år 

etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten etter spesielt samtykke fra 

Karmøy kirkelig fellesråd.  

 

Når en kistegrav blir tatt i bruk, er det også anledning til å feste en grav ved siden av. 

Denne graven får ingen periode som fri grav, men blir belastet med festeavgift så 

lenge den benyttes. 

Festeavgift  

Festeavgiften blir fastsatt av kommunestyret ved den årlige budsjettbehandlingen. 

Kommunestyret fastsatte i sin budsjettbehandling den årlige festeavgiften til 195 

kroner for 2020, for øvrig samme avgift som i 2019. Festeavgiften har økt de siste 

årene. I 2006 var for eksempel festeavgiften 100 kroner for 10 år. Man ser tendenser 

til at flere avslutter festet av graver tidligere enn før. Hvorvidt det er den økte 

festeavgiften som er bakgrunnen for utviklingen, er vanskelig å si. Det kan jo også 

skyldes at folk synes gravstell er for tidkrevende, eller at en benytter seg av den nye 

muligheten til å «flytte» navn til ny grav og nytt gravminne for på den måten å 

redusere avgift og gravstell. 

 

«Sletting» av graver 

Dette er graver der festet er utløpt og som kan gjenbrukes. Det er ikke alltid fester gir 

beskjed om at festet ønskes avsluttet eller at en ny ansvarlig skal overta festet. Denne 

avklaringen kan være arbeidskrevende, men ofte gir dette resultater i at det blir 

tilført nye graver til framtidig bruk. 

Kremasjon 

I Norge som helhet velger ca. 40 % kremasjon. Det er mest vanlig i urbane strøk. I 

Bærum velger for eksempel nesten 4 av 5 denne begravelsesformen. I Karmøy har 

det de seinere år vært en økning i antall kremasjoner. Riktignok er antallet fremdeles 

svært lavt med rundt 20 kremasjoner, eller 6-7 % av de som dør.  

 

I et urnegravsted er det plass for 4 urner. I en kistegrav med normal størrelse kan 

dette settes ned 8 urner. Dersom andelen kremasjoner øker, vil derfor behovet for 

gravareal bli redusert. 

 

For å øke andelen kremasjoner vedtok formannskapet i 1981 at utgifter til kremasjon 

skal dekkes av kommunen. I 2019 kostet dette 6000 kroner per kremasjon. Når en ser 

at opparbeiding av en ny grav gjerne koster 15.000 kroner, kan det være gode 

grunner for at denne ordningen blir videreført. 
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Gravlegging i ”dobbel dybde”: 

I forskriftene til gravferdsloven gis det mulighet for gravlegging i ”dobbel dybde”. 

Det vil si at en setter to kister oppå hverandre uten at fredningstida er utløpt for den 

første. Den underste må da gravlegges så dypt at det er plass til ei kiste oppå med 

minst 1 meter jordoverdekning. Slik gravlegging gir en arealmessig gevinst og kan i 

utgangspunktet synes som en løsning for å øke kapasiteten. Det er imidlertid flere 

praktiske ulemper med en slik gravlegging. Denne formen for gravlegging er derfor 

ikke brukt i Karmøy. 

 

Dødelighet  

Den gjennomsnittlige dødeligheten i Norge er ca. 1,05 % per år. Med dette som 

utgangspunkt skulle Karmøy hatt over 400 begravelser per år de siste årene. Det 

faktiske tallet er derimot rundt 300. Det betyr at Karmøy i dag har en relativt ung 

befolkning. Befolkningsveksten i Karmøy har de seinere år vært mindre enn årene på 

70-tallet med sterke befolkningsvekst. Karmøy vil derfor over tid få en befolkning 

som har en aldersfordeling som er mer lik den generelle for landet for øvrig. Generelt 

står Karmøy foran en eldrebølge fra 2025.  

 

Prognosevertøyet som er brukt tar hensyn til aldersutviklingen i befolkningen i de 

enkelte sokn når prognosene for dødelighet er beregnet. Generelt viser prognosene at 

dødstallene øker fram mot 2040. De øker også mer enn befolkningsveksten skulle 

tilsi. 

Oppsummering 

Det er flere forhold som bestemmer behovet for graver i sokn. Det viktigste er 

selvfølgelig hvor mange som bor i soknet og aldersfordelingen.  

 

Men det er også andre forhold som har vesentlig innflytelse på gravbehovet.  

Det ene er andelen kremasjoner. En høy andel kremasjoner fører til et redusert 

arealbehov. En registrerer ingen nevneverdig ulikhet mellom soknene når det gjelder 

andel kremasjoner. 

 

Det andre forholdet er festetiden. Her er både kirkegårdsvedtektenes bestemmelse 

om festetidens maksimale lengde og kostnaden ved å feste en grav av betydning. 

 

Dersom en har som mål å redusere behovet for nytt gravareal og dermed også 

kostnadene for opparbeiding og for drift av kirkegårdene, er det kanskje grunn til å 

se på de forholdene som det pekes på over. Kremasjonsandelen er et spørsmål om 

tradisjon i befolkningen, og er som sådan et forhold som i liten grad kan endres 

gjennom politiske vedtak.  
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Det andre forholdet, som berører gravfeste, er i større grad et spørsmål der vedtak 

om endringer kan påvirke folks tilpasninger. 

 

Det er grunn til å vurdere flere sider ved festeordningen på ny. Nå har festeavgiften 

økt vesentlig de seinere år. Om dagens nivå er riktig, er det vanskelig å ha noen klar 

forening om. En kan jo også vurdere festetidens totale lengde og innretningen på 

avgiften. En kan for eksempel vurdere om det skal være en annen festeavgift på 

urnegraver for på denne måten å gi et bidrag til en økning av kremasjonsandelen. 
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BEFOLKNINGSUTVIKLING 

 

I Karmøy var det 42295 innbyggere pr. 31.12.2019. Kommunen bruker verktøyet 

Kompas i sin kommuneplanlegging for blant annet å utarbeide 

befolkningsframskrivninger. I forbindelse med den foreliggende behovsvurderingen, 

er det laget en framskrivning for utviklingen i de enkelte kirkesokn. Prognosen er 

laget på grunnlag av naturlig vekst og tar ikke hensyn til effekten av planlagt 

boligbygging. For vårt formål har en funnet dette å være et tilfredsstillende 

presisjonsnivå. Som det er nevnt over, er det mange ulike faktorer som påvirker det 

samlede behov for gravarealer. Behovsvurderingen bør derfor revideres med jevne 

mellomrom for å fange opp endringer i arealbehovet, uansett hva årsaken skulle 

være. 

 

Fordelt på sokn får en følgende befolkningsutvikling fram til 31.12. de nevnte årene. 

Tall for 2019 er registrert befolkning. De øvrige er framskrivninger. 

 

   2019 2020 2025 2030 2035 2040  

 Norheim   8951 9015 9314 9601 9846 10037  

 Torvastad   3425 3432 3454 3485 3542 3588   

 Avaldsnes   4301 4318 4388 4431 4475 4494   

 Kopervik   8917 8943 9051 9134 9208 9251   

 Veavågen   3130 3147 3219 3297 3395 3503   

 Åkra   8222 8246 8369 8478 8549 8578   

 Ferkingstad   1498 1500 1506 1508 1507 1502   

 Falnes   3851 3848 3836 3827 3812 3786   

SUM   42295 42449 43137 43761 44334 44739   

 

 

Veksten i befolkningen i Karmøy har som kjent vært ujevnt fordelt i kommunen. 

Veksten har vært lavest i sør og høyest på fastlandssida og i Åkrehamn/Veavågen. 

Det er vanskelig å se utviklingstrekk som vil føre til at denne trenden brytes. 

Framskrivinga over viderefører derfor denne trenden fram mot 2040. 
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Utvikling i dødstall. 2019 er registrerte dødsfall, øvrige er framskrivinger.: 

 

 

 

2019 
2020 2025 2030 2035 2040 

Sum for alle  

år 2020 - 2040 

Norheim 42 43 53 63 71 79 1220 

Torvastad 29 29 30 32 34 36 650 

Avaldsnes 26 27 32 37 40 43 700 

Kopervik 67 67 72 78 84 89 1560 

Veavågen 21 21 22 23 26 28 400 

Åkra 61 62 66 72 76 82 1440 

Ferkingstad 11 11 13 13 14 16 280 

Falnes 38 37 38 41 45 46 840 

 SUM 295 305 326 359 390 419 7090 

 

Som tabellene viser, er antall dødsfall som følge av en generelt aldrende befolkning, 

vesentlig høyere enn det befolkningsveksten skulle tilsi.  

Grav- og arealbehov 

En har lagt dødstallene som framgår av den ovennevnte prognosen til grunn. I tillegg 

har en gjort følgende tilpasninger: 

 

• En har valgt å se bort fra det forhold at det ofte blir festet en ekstra 

grav ved begravelser. I løpet av perioden fram til 2040 vil 

størstedelen av de festede gravene bli brukt, og ”forbrukseffekten” 

av de ekstra festede gravene vil i denne langsiktige sammenheng 

være liten, og bare ha effekt i slutten av perioden. 

• 10 % av gravleggelsene skjer i gjenbruksgraver. Per i dag er det 

store variasjoner mellom soknene i andelene gravleggelser i 

gjenbruksgraver, men en har valgt å nytte 10% generelt for 

kirkegårdene. Slik det er nevnt over, er det et mål å øke 

omløpshastigheten. 

 

Ved beregning av arealbehovet har en lagt følgende kriterier til grunn: 

 

• Størrelsen på kistegraver er 3x1,5 meter. 

• Per i dag er andelen kremasjoner så liten at en har valgt å se bort 

fra at noen blir lagt i urnegraver. Selv om andelen kremasjoner er 

økende, er den likevel så liten at den i arealsammenheng gir liten 

effekt. Den effekten den i så fall gir er at det beregnede arealbehov 

blir litt større enn det faktiske behov. Ei urnegrav er 1,5x1,5 meter og 

gir plass til 4 urner. 
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• Utnyttelsen av kirkegårdsarealet er 40 %. Det vil si at 40 % av 

arealet som kirkegården krever, er gravareal. Det øvrige er 

parkeringsplasser, veger og beplantning. Dette har betydning for 

det samlede areal en må sikre seg ved planlegging av nye 

gravplasser. 
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GENERELT OM PLANLEGGING AV KIRKEGÅRDER OG 

GRAVPLASSER 

Kommuneplanens arealdel 

Kommunestyret vedtar i begynnelsen av hver periode planprogram for hele 

kommunestyreperioden. Kommunestyret i Karmøy vedtok i mars 2016 at 

kommuneplanens arealdel ikke revideres i inneværende periode. Det betyr at 

revisjon av kommuneplanens arealdel tidligst vil skje etter valget i 2019.  

 

Det vil være hensiktsmessig for arbeidet med tilrettelegging av nødvendige 

gravarealer at nytt areal som første steg blir innarbeidet i kommuneplanens arealdel. 

Dette gjelder både utvidelser av eksisterende kirkegårder og nye gravplasser.  

 

Regulering  

I gravferdsforskriftens § 2 heter det at kommunen skal sørge for at det er tilstrekkelig 

areal til gravplass og skal selv, i samråd med kirkelig fellesråd, regulere slikt areal 

etter kapittel 12 i plan- og bygningsloven. Reguleringsplanen avklarer detaljer i 

arealbruken som ikke framgår av kommuneplanens arealdel. Dette vil for eksempel 

være adkomstforhold og parkeringsarealer. En reguleringsplan vil i mange tilfeller 

være et nødvendig juridisk grunnlag i forbindelse med arealerverv. Erfaringsmessig 

går det vel ett år for utarbeiding og behandling av en reguleringsplan.  

 

Arealerverv  

Erverv av arealer skjer vanligvis på grunnlag av en reguleringsplan og kommunen er 

den som gjennomfører de praktiske sider ved arealervervet. Det er et mål å komme 

fram til minnelige avtaler med private grunneiere som blir berørt. Der det ikke er 

mulig å finne frivillige løsninger må det gjennomføres ekspropriasjon etter vedtak i 

kommunestyret. For å gjennomføre et tvunget erverv er det nødvendig å ha en 

godkjent reguleringsplan yngre enn 10 år. Er planen eldre enn 10 år, kan den ikke 

nyttes som grunnlag ekspropriasjon. I de tilfeller der det er behov for det, må 

planens behandles og vedtas på ny.  

 

Arealerverv kan ofte være en tidkrevende prosess. I praksis kan dette ofte foregå 

parallelt med utarbeidingen av reguleringsplanen. 

 

Kirkegårdsplan og gravplan  

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for at det blir utarbeidet kirkegårdsplan og gravplan 

for de enkelte anlegg.  
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Kirkegårdsplanen består av tre hovedelementer; oversiktsdel, teknisk del og 

beskrivelse. Gravplanen er en plan som viser hver enkelt grav med nummerering.  

 

Kirkegårdsplanen med gravplan skal godkjennes av bispedømmerådet. Jf. 

gravferdslovens forskrifter § 2. Som faglig støtte i forbindelse med godkjenningen 

bruker bispedømmerådet nasjonal rådgiver for gravplassaker. 

 

Basert på erfaring legger en i den foreliggende planen til grunn at det tar ett år å 

planlegge og å få godkjent en kirkegårdsplan. 

 

Opparbeiding 

Som grunnlag for opparbeiding av kirkegårdene blir det utarbeidet 

anbudsdokumenter for innhenting av pristilbud. Grunnlaget for anbudet er den 

godkjente kirkegårdsplanen.  

 

For å starte arbeidet kreves det byggetillatelse med grunnlag i plan- og 

bygningslovens bestemmelser. Etter at opparbeidingen er ferdig og før kirkegården 

tas i bruk, skal det foreligge godkjenning fra bispedømmerådet. 

 

I praksis vil det være behov for at jordmassene ”setter seg” før de tas i bruk til 

gravlegging. Vanligvis er det en fordel at massene ligger over vinteren før de tas i 

bruk. 

 

Det går derfor vanligvis vel ett år fra opparbeidingen starter og til gravarealene kan 

tas i bruk. 

 

Samlet tidsbehov for planlegging og opparbeiding 

Tar en utgangspunkt i det planbehovet som er skissert over, og de praktiske 

erfaringer en har fra konkrete prosesser, tar det 3 til 4 år fra reguleringsarbeid starter 

opp og til ny kirkegård kan tas i bruk. Det er her forutsatt at avklaring i 

kommuneplan foreligger og at det arbeides kontinuerlig med planene. 

 

Erfaringen tilsier også at det er gunstig for prosessen at det ikke er knapphet på tid i 

forbindelse med gjennomføringen. Her, som i mange andre tilfeller, er det gunstig å 

komme i gang i god tid.   

 

Kostnader 

Kostnadene for opparbeiding av gravarealer varierer ganske sterkt. Der en 

opparbeider en helt ny kirkegård eller gravplass i etapper, vil første etappe alltid 
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måtte belastes grunnlagsinvesteringer som parkeringsplasser, driftsområder og 

overordnet ledningsnett. For den siste store opparbeidingen, 1. etappe av Avaldsnes 

gravplass ligger prisen per grav på ca 18.000 kroner. Dette inkluderer 

grunnlagsinvestering i driftsbygning og parkeringsplass.  

 

Utvidelser av eksisterende kirkegårder får et helt annet prisnivå. Som et 

gjennomsnitt legger en til grunn en kostnad på 10.000 – 12.000 kroner per ny grav 

som blir opparbeidet. Dette omfatter ikke planlegging og arealerverv. 
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GRAV- OG AREALBEHOV BEHOV I DE ENKELTE SOKN  

 

I oversikten er det angitt et årlig gravbehov i perioden 2021 til 2040. Dette er et 

gjennomsnitt der behovet tidlig i perioden vil være lavere en det angitte tallet, mens 

det behovet i slutten av perioden vil være høyere. Å angi behovet på denne måten tar 

også høyde for at det reelle forbruket av graver vil variere fra år til år. 

 

Nedenfor er det gjort en beregning av det udekkede arealbehov innenfor de enkelte 

sokn. I mange sokn er dette små arealer. I praksis vil det ikke være aktuelt å 

opparbeide noen få dekar gravarealer. Det reelle arbeidet vil være at en vil måtte 

finne arealer for en ny, større utvidelse av den eksisterende gravplassen eller en vil 

måtte finne arealer for helt ny gravplass. 

 

Innenfor noen sokn konkluderes det med at det må finnes arealer til ny gravplass. I 

dette dokumentet går en ikke inn i en vurdering av lokalisering av gravplassen eller 

om det er rasjonelt å opparbeide felles gravplass for flere sokn. En slik avklaring vil 

mest hensiktsmessig gjennomføres som en egen prosess der fokus er den langsiktige 

strategi for utbygging av gravplasser. 
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FALNES:  

 

Falnes kirkegård. Sett mot vest. 

 

Registrert gjennomsnittlig antall begravelser de siste 10 år: 35. 

Tilgjengelige graver per 01.15.20: 266 graver. 

Beregnet årlig gravbehov 2021 - 2040: 42 graver 

Samlet gravbehov 2021 – 2040: 840 graver. 

Behov for utvidelse i perioden: Ja 

 

Areal- og utbyggingsbehov: 

Det vil være behov for å ha tilgjengelig nye graver i løpet av 2025. Avklaring av 

utvidelse er gjort i kommuneplanen godkjent i 2015. Reguleringsplan, 

kirkegårdsplan og opparbeiding i en sammenhengende prosess fra 2021. 

 

Kommentar: 

Terrenget er ganske kupert i området avsatt til utvidelse. Reguleringsplanarbeidet vil 

avklare mulighetene for utnyttelse av arealet. Karmøy kommune er grunneier. 

Gjennomgang av arealene på gravplassen har resultert i at en del graver er blitt 

ansett som uegnet på grunn av liten jorddybde eller tette masser (leire). 
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FERKINGSTAD:  

 

 

Ferkingstad. Sett mot nord 

 

Registrert gjennomsnittlig antall begravelser de siste 10 år: 16. 

Tilgjengelige graver per 01.05.20: 352 graver. 

Beregnet årlig gravbehov 2021 -2040: 14 graver 

Samlet gravbehov 2021– 2040: 280 graver. 

Behov for utvidelse i perioden: Nei 

 

Areal- og utbyggingsbehov: 

Det vil være behov for å ha tilgjengelig nye graver etter 2040.   

 

Kommentar: 

Det er utvidelsesmuligheter i tilknytning til eksisterende gravplass. Karmøy 

kommune er ikke grunneier. 
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ÅKREHAMN:  

 

Åkrehamn kirkegård. Vi ser mot nord-øst 

 

Registrert gjennomsnittlig antall begravelser de siste 10 år: 59. 

Tilgjengelige graver per 01.05.20: 975 graver. 

Beregnet årlig gravbehov 2021 - 2040: 72 graver 

Samlet gravbehov 2021 – 2040: 1440 graver. 

Behov for utvidelse i perioden: Ja 

 

Areal- og utbyggingsbehov: 

Det er behov for nye graver fra 2033. Ingen muligheter for utvidelse av eksisterende 

gravplass, men en gjennomgang av arealbruken innenfor eksisterende gravplass kan 

gi muligheter for bedre utnyttelse, anslagsvis graver tilsvarende forbruk i 1-2 år.  

 

Kommentar: 

Ny gravplass må finnes utenfor tettstedsområdet. Dette vil være et naturlig element i 

en større drøfting av framtidig strategi for gravplasser. 
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VEAVÅGEN:  

 

Veavågen, sett mot nord-øst 

 

Registrert gjennomsnittlig antall begravelser de siste 10 år: 21. 

Tilgjengelige graver per 01.05.20: 179 graver. 

Beregnet årlig gravbehov 2021 -2040: 20 graver 

Samlet gravbehov 2021 – 2040: 400 graver. 

Behov for utvidelse i perioden: Ja 

 

Areal- og utbyggingsbehov: 

Det vil være behov for å ha tilgjengelig nye graver rundt 2028. Behovet for 2-3 år kan 

dekkes innenfor utvidelse av innenfor eksisterende gravplass. Veavågen sokn er 

grunneier.  

 

Kommentar: 

Framtidig gravplass må finnes utenfor tettstedet og må inngå i drøftingen av 

framtidig strategi for gravplasser. 
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KOPERVIK/STANGELAND:  

 

Stangeland gravplass. Fra nedre del sett sørover. 

 

Soknet har to gravplasser, Stangeland gravplass og gravplassen ved Kopervik kirke. 

 

Registrert gjennomsnittlig antall begravelser de siste 10 år: 60. 

Tilgjengelige graver per 01.05.20: 880 graver. 

Beregnet årlig gravbehov 2021 -2040: 73 graver 

Samlet gravbehov 2021 – 2040: 1560 graver. 

Behov for utvidelse i perioden: Ja 

 

Areal- og utbyggingsbehov: 

Det vil være behov for å ha tilgjengelig nye graver i perioden etter 2031. Det er ikke 

muligheter til å utvide den eksisterende gravplassen på Stangeland.  

 

Kommentar: 

Framtidig gravplass må finnes utenfor tettstedet og må inngå i drøftingen av 

framtidig strategi for gravplasser 
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AVALDSNES:  

 

Avaldsnes kirkegård 

 

Soknet har gravplass ved Avaldsnes kirke og Avaldsnes gravplass som ble ferdigstilt 

i 2019 med 772 graver. 

 

Registrert gjennomsnittlig antall begravelser de siste 10 år: 39. 

Tilgjengelige graver per 01.05.20: 1033 graver. 

Beregnet årlig gravbehov 2021 -2040: 35 graver 

Samlet gravbehov 2021 – 2040: 700 graver 

Behov for utvidelse i perioden: Nei 

 

Areal- og utbyggingsbehov: 

Ikke behov for utbygging i perioden. 

 

Kommentar: 

Bruk av den nye gravplassen kan naturlig inngå i en drøfting av framtidig strategi 

for disponering av gravplasser. 
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TORVASTAD:  

 

Torvastad kirkegård. Sett sørover 

 

Soknet har gravplass ved Torvastad kirke og Torvastad østre gravplass ved 

Torvastadvegen. 

 

Registrert gjennomsnittlig antall begravelser de siste 10 år: 25. 

Tilgjengelige graver per 01.05.20: 208 graver. 

Beregnet årlig gravbehov 2021 -2040: 23 graver 

Samlet gravbehov 2021 – 2040: 650 graver. 

Behov for utvidelse i perioden: Ja 

 

Areal- og utbyggingsbehov: 

Det vil være behov for å ha tilgjengelig nye graver fra og med 2028. Etter dette må 

det være nye graver tilgjengelig. Det er ervervet 22 da for utvidelse av gravplassen 

ved kirka. Dette gir ca. 1950 graver. 

 

Kommentar: 

Eventuell etappevis utbygging av utvidelsen og drøfting av om den skal inngå i en 

samlet vurdering av gravplasser i kommunen, vil måtte avklares seinere. 
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NORHEIM:  

Vestligste felt Norheim gravplass 

 

Soknet har to gravplasser, gravplassen ved Norheim kirke og gravplassen ved 

Norheimsvågen. 

 

Registrert gjennomsnittlig antall begravelser de siste 10 år: 38. 

Tilgjengelige graver per 01.05.20: 433 graver. 

Beregnet årlig gravbehov 2021 -2040: 61 graver 

Samlet gravbehov 2021 – 2040: 1220 graver 

Behov for utvidelse i perioden: Ja 

 

Areal- og utbyggingsbehov: 

Udekket arealbehov dekkes innenfor planområde for godkjent plan for Norheim 

kirkegård.  Det vil være behov for å starte realisering av 2. etappe av utbygginga i 

løpet av 2025 med nye tilgjengelige graver i 2027.  

 

Kommentar: 

Utvidelsen er beregnet til å kunne gi vel 1000 nye graver og vil dekke behovet i 

perioden. I soknet har det vært et avvik mellom beregnet gravbehov og reelt antall 

begravelser uten at en har noen god forklaring på hvorfor. Dette avviket er redusert 

de seinere år, men må gi oppmerksomhet når beslutning om oppstart av utvidelse 

tas. 
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