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Generelt
Kommunedirektøren besvarer de spørsmålene som kommer inn fra folkevalgte og legger
spørsmål og svar ut på kommunens hjemmesider. Dette gjøres hver fredag frem mot
kommunestyrets behandling av strategidokumentet den 14. desember.

Alle svar utarbeides i samråd med ansvarlig kommunalsjef eller i samråd med aktuell
fagkompetanse. Kommunedirektøren forsøker å holde svarene så korte som mulig, slik at
ikke dette dokumentet blir for omfattende. I den grad det er variasjoner i lengde/grundighet i
svarene ber vi om forståelse for dette. Det er mange ansatte involvert i å svare og tiden til
oppklarende runder internt og samordning er begrenset.

Dersom det er oppfølgingsspørsmål til noen av svarene, kommer oppfølgende spørsmål og
svar i neste utgave.

Overskriftene for hvert enkelt spørsmål er tatt fra henvendelsene eller skrevet inn av
kommunedirektøren slik at det skal gi en indikasjon på hva det enkelte spørsmål og svar
omhandler. Deler av henvendelser som ikke omhandler spørsmål eller ikke er relevant i
forhold til spørsmålet, er ikke gjengitt.

Til slutt i dokumentet er det tatt med et punkt om mulige andre henvendelser knyttet til
strategidokumentet som har kommet inn til kommunedirektøren. Dette gjelder f.eks. nye
opplysninger, endrede forutsetninger, påpeking av feil/mangler i dokumentet eller andre
forhold som alle bør kjenne til.



Innkomne spørsmål

Spørsmål fra Olav Norheim (Sp)
Innkommet: 02.12.2022

Utvidelse Kvelde gravplass

Husker jeg ikke feil har kommunestyret tidligere år avsatt penger til nødvendig utvidelse av
gravplassen ved Kvelde krk. Stor er derfor overraskelsen over å lese i investeringsbudsjett
for Larvik kirkelige fellesråd 2023-2026 at denne utvidelsen trenger ytterligere 24 millioner
kroner for å ferdigstille prosjektet. Det opplyses i tillegg at situasjonen er kritisk med tanke på
ledige graver. En av Kommunens mange oppgaver er å tilrettelegge for tilstrekkelig antall
gravplasser.

Kan Kommunedirektøren opplyse om hvor mye KST allerede har bevilga til dette prosjektet?
Og hva er disse midlene brukt til? Hva skyldes den store prisøkninga av prosjektet? Når må
det ferdigstilles?

Kommunedirektørens svar:

Larvik kommune har samlet sett nok kapasitet i forhold til antall graver for befolkningen.
Gravplasslovens §2 sier at det til enhver tid skal være så mange ledig graver at det tilsvarer
minst 3 % av kommunens befolkning. For Kvelde gravplass isolert sett er det derimot svært
få ledige graver igjen. Det ble fra 2017 -2019 bevilget 6,5 mill., hvorav 0,5 mill. var øremerket
reguleringsplan for utvidelse av Kvelde gravplass. Etter dette er det ikke gitt ytterligere
bevilgninger fra KST til utvidelse av Kvelde gravplass.

Behovet ved kvelde gravplass ble konkretisert i Gravplassmelding for Larvik kommune
2015-2020 og er videreført i revidert utgave for 2020-2025. Tilbake til 2015 ble utvidelsen
stipulert til 4,6 mill., dette før reguleringsplanen var påbegynt. I senere oppdatering av
gravplassmelding 2020, ble dette tallet oppdatert til 10,9 mill. Det har i årlige møter mellom
politisk nivå og Larvik kirkelige fellesråd vært poengtert at det var behov for en
tilleggsbevilgning for å ferdigstille utvidelsen av Kvelde gravplass.

Utvidelsen var tidligere planlagt vest for eksisterende gravplass, senere ble det flyttet til sør
for gravplassen, først og fremst av jordhensyn, da dette arealet er av betydelig dårligere
matjordkvalitet enn arealet vest for kirken.
Når det stipuleres en kostnad for utvidelse er det med erfaringstall fra andre
utvidelser/utbedringer av kommunens gravplasser, som for eksempel Tanum med sin
utvidelse i 2014/15 og rehabilitering av Tjølling gravplass i 2017. Så er det umulig på et så
tidlig tidspunkt som når behovet ble meldt inn til kommunen å vite hva som ligger av
utfordringer i grunnen før detaljprosjekteringen settes i gang.



Dagens status er at ca. halvparten av gitte bevilgning på 6,5 mill. har gått med til
reguleringsplan, arkeologisk undersøkelse, matjordplan og grunnerverv. Resterende har gått
med til fase 1 som dreier seg om teknisk arbeid i grunn, opprydding i gammelt VA og
opparbeiding av universell utformet prosesjonsvei. Deler av prosesjonsveiene fungere også
som skallsikring av kirken, det vil si at vannproblematikk mot kirkegrunnmur er eliminert ved
at vann nå ledes bort fra kirken til overvannsplantefelt. Videre er del av planteplan og
avfallshåndtering etablert på eksisterende gravplass.

Detaljprosjektering av selve utvidelsen, fase 2, er nå i full gang, og omfanget av tiltak og
merkostnader er det som danner grunnlaget for tilleggsbevilgningen på 24 mill. Samlet sett
er det ingen tvil om at det er mange ekstramomenter som har dukket opp underveis, spesielt
er det å merke seg:

● Kostnad med erverv areal
● Matjordplan (Krav har kommet etter innmeldt behov)
● Arkeologisk undersøkelse
● Geotekniske forhold – stor kostnadspåvirkning med nærheten til Lågen

○ Bruk av lette masser
○ Overvann må ledes bort i overvannsystem, kan ikke infiltreres i bakken
○ Fordyrende på flere områder som for eksempel mur som nå også må fungere

som forstøtningsmur pga. høydeforskjell mot Kveldeveien
● VA – rydde opp i eksisterende VA anlegg

○ Nytt vanninntak – blendet gammelt
○ Kloakk - må legges ny tilknytning

● Dårlig overvannsledning som må byttes ut helt frem til Lågen
● Jordvanningsanlegg som må flyttes
● Strømkabel til bolig som må flyttes
● Ny parkeringsplass – noe det ikke er i dag
● Unormal høy prisstigning.

Andre saker og forhold
Under dette punktet orienteres det om nye opplysninger, endrede forutsetninger eller annet
som er viktig å kjenne til i forbindelse med behandlingen av strategidokumentet.

Kommunedirektøren har sendt ut følgende dokument:

*********************************************************************************

Til kommunestyret.

Kommunedirektøren ber om en presisering gjennom et tillegg til
vedtakspunkt 15 i KST-sak 176/22 “Strategidokument 2023-2026”.



Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at det er oppdaget en mangel i forslaget til vedtak
om eiendomsskatt. Konkret mangler det en presisering av hvilket utskrivingsalternativ
kommunedirektøren anbefaler.

I henhold til lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juni 1975 nr. 29 skal kommunestyret
avgjøre hvilket utskrivningsalternativ som skal gjelde, og det må presiseres hvilket
utskrivingsalternativ som foreslås. Dette må tydeliggjøres i kommunedirektørens forslag til
vedtak.

Kommunedirektøren ber derfor om at det tas inn et nytt punkt i. under vedtakspunkt 15, ref
forslag i sak om Strategidokument 2023-2026:

"i. For eiendomsskatteåret 2023 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i
hele kommunen, unntatt næringseiendom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg
omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. esktl. § 3 første ledd bokstav g.”

Presiseringen innebærer ingen endringer av forslagets realiteter eller økonomiske
konsekvenser, men er en presisering i tråd med kravene i loven.


