DEN NORSKE KIRKE
Tunsberg bispedømmeråd

Bane NOR SF
Postboks 4350
2308 HAMAR

Dato:

18.02.2019

Vår ref:

19/00178-4

Deres ref:

Innspill - InterCity – Hensetting i Tønsbergområdet – Offentlig
ettersyn av planprogram – saksnummer 201809610
Viser til mottatt offentlig ettersyn av planprogram for Hensetting i Tønsbergområdet – PlanID
90020. Vi har vært i kontakt med kirkevergen i Tønsberg for uttalelse.
Tunsberg bispedømmeråd og Tunsberg biskop er regionale fagorgan i forbindelse med
regulering av kirketomter og gravplasser, og dessuten der slike blir berørt, jfr plan- og
bygningsloven. Gravferdsloven, kirkeloven og kulturminneloven har bestemmelser om
bebyggelse og endringer av og ved kirke og gravplass. Vi viser for øvrig til Rundskriv T3/2000 om Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som kulturminne og
kulturmiljø (Miljøverndepartementet og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet).
For vårt myndighetsområdet ser «Tønsberg Nord» (pkt. 3.7 side 34) ut til å være uheldig.
Særlig ut ifra støy. Dette vil ligge nærme Sem kirkegård og bidra til å øke de allerede høye
støynivåene vi har i dette området.
Gravplassen har en egenart både som sted for sorgbearbeidelse og gjennomføring av
gravferdsseremoni. De har også betydning som minnested for mennesker i sårbare
livssituasjoner. Gravplassene tåler lite støy og endringer i sitt nærmiljø. Gravferdsforskriften
legger til grunn at det skal være en buffersone mellom gravplassen og naboskapet.
For dette området (Tønsberg Nord) er det særlig aktuelt å få utredet støyproblematikken.
Ikke bare som gjennomsnitt, men også som impulsstøy. Det kan være svært generende for
de det gjelder når det pågår. Likedan må det også utredes støy, støv og trafikk i
anleggsperioden. I den forbindelse vil vi bemerke at det er nødvendig å ha god kontakt med
Tønsberg kirkelige fellesråd.
Vi har ingen kommentarer til planprogrammet forøvrig.
Med vennlig hilsen
Rolf Simeon Andersen
stiftsdirektør

Rakel Stornes Moen
førstekonsulent
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