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GNR 104, BNR 5 OG DEL AV BNR l, HOVIN KIRKEGARD
DETALJREGULERING. 2. GANGS BEHANDLING ETTER OFFENTLIG 
ETTERSYN 

POLITISK SAKSORDFØRER: Anne Sofie Hoff 

Vedlagte dokumenter: 

1. Plankart, Forslag til detaljregulering for Hovin kirke og kirkegård, gnr. 104 bnr. 5 
og del av gm.104 bnr. 1, siste gang revidert 23.03.2012. 

2. Forslag til bestemmelser for detaljregulering for Hovin kirke og kirkegård, gnr. 
104 bnr. 5 og del av gnr. 104, siste gang revidert 26.03.2012. 

3. Illustrasjonsplan for Hovin kirke og kirkegård, sist revidert 24.03.2012. 
4. Planbeskrivelse for Hovin kirke og kirkegård, datert 18.10.2011 
5. Oppsummering av uttalelser til det offentlige ettersynet og høringen 
6. Høringsuttalelser: 

a. Espen Hovind og Lise Håkonsen, datert 23.12.2011 
b. Spydeberg Venstre, datert 23.12.2011 
c. Torill Hovind, datert 20.12.2011 
d. Hans Trygve Lund, datert 21.12.2011 
e. J orid Grimeland, datert 21.12.2011 
f. Spydeberg Bondelag v/Edvard Tunby, datert 16.12.2011 
g. Fylkesmannen i Østfold, datert 23.01.2012 
h. Statens vegvesen, datert 20.01.2012 
i. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, vedtak av 09.02.2011 
J. Riksantikvaren, datert 19.03.2012 
k. Østfold fylkeskommune, datert 21.03.2012 

Saken gjelder: 
Forslag til detaljregulering for Hovin kirke og kirkegård, gbnr. 104/5 og del av gbnr. 104/1, 
med bestemmelser har vært ute på høring og legges med dette fram for 2. gangs behandling. 
Hensikten med planarbeidet er å sikre de kulturhistoriske verdiene innenfor planområdet samt 
å utvide kirkegårdsarealet, utvide parkeringsarealet etc. for å dekke dagens og framtidig 
behov knytte til kirke og kirkegård. Planområdet er på ca 28 dekar hvorav ca 13 dekar utgjør 
utvidelsesarealet. 

Planlagt utvidelse er i tråd med kommuneplanens arealdel. 



Rådmannens innstilling: 

1. Forslag til detaljregulering for Hovin kirke og kirkegård, gnr. 104 bnr. 5 og del av gnr. 
104 bnr. 1, og tilhørende bestemmelser vedtas. Komite for miljø, plan og teknikk 
oversender dermed saken for sluttbehandling i kommunestyret, jfr. Plan- og 
bygningsloven § 12-12. 

KMPT -024/12 Komite for miljø, plan og teknikk 12.04.2012 

Politisk saksordfører: Anne Sofie Hoff 

- Nina Haaland ble erklært inhabil og fratrådte møtet -

Forslag fl·a FRP/AP: 

1. Forslag til detaljregulering for Hovin kirke og kirkegård, gnr. 104 bnr. 5 og del av gnr. 
104 bnr. 1, og tilhørende bestemmelser vedtas ikke. Komite for miljø, plan og teknikk 
oversender denned saken for sluttbehandling i kommunestyret, jfr. Plan- og 
bygningsloven § 12-12. 

2. Et alternativt forslag ved Hovin Kirke utredes. 

Rådmannens forslag ble satt opp mot forslaget fra FRP/AP. 
Forslaget fra FRP/AP fikk 4 stemmer (Andreas Kulvik, Elham Binai-Faal, Truls Lindmo, 
Sølve Egeland) og ble vedtatt. Rådmannens forslag fikk 2 stemmer og falt 

Innstilling til kommunestyret: 

1. Forslag til detaljregulering for Hovin kirke og kirkegård, gnr. 104 bnr. 5 og del av gnr. 
104 bnr. 1, og tilhørende bestemmelser vedtas ikke. Komite for miljø, plan og teknikk 
oversender dermed saken for sluttbehandling i kommunestyret, jfr. Plan- og 
bygningsloven § 12-12. 

2. Et alternativt forslag ved Hovin Kirke utredes. 

K-022/12 Kommunestyret 25.04.2012 

Politisk saksordfører: Anne Sofie Hoff 

• Nina Haaland ble erklært inhabel og fratrådte møtet 

• Arve Bekkevard tilstrådte møtet 

Følgende hadde ordet: Morten Strande, John Dokken 



Forslag fra SP: 
Rådmannens innstilling til KMPT fremmes på nytt. 

Forslag fra H: 
1 . Saken utsettes. 
2. Kommunestyret foretar en befaring av kirkegårdsområdet før neste kommunestyremøte. 

Votering over forslag fra H: 
Forslaget fikk 11 stemmer mot 10 og vedtatt. 

Endelig vedtak i sak 022/12: 

1. Saken utsettes. 
2. Kommunestyret foretar en befaring av kirkegårdsområdet før neste kommunestyremøte. 

K-029/12 Kommunestyret 22.05.2012 

Nina Haaland ble erklart inhabil og fratrådte møtet 
Reidar Løken tilrådte møtet 

Politisk saksordfører: Anne Sofie Hoff 

Følgende hadde ordet: Geir Johannessen, Morten Strande, Gunnar Harstad, Sigmund Lereim 

Morten Strande ba om 15 min. gruppemøte 

Forslag fra Frp/H/KrfN: 

1. Saken utsettes. 
2. Kostnadsoverslag på allerede regulert område innhentes. 
3. Grunneier gis anledning til å komme opp med tilstrekkelig underlag for at kommunestyret 

innen utgangen av september 2012 kan ta stilling til om det skal igangsettes planarbeid for 
foreslåtte alternativ. 

4. Kirkens eget areal vest for dagens kirkegård vurderes som tilleggsareal for umiddelbar 
utvidelse. 

Anne Sofie HofT ba om 5 min. gruppemøte 

Forslag fra Sp/A: Nytt pkt 3. 
Grunneier gis anledning til å komme opp med tilstrekkelig underlag for at kommunestyret i 
juni-møtet kan ta stilling til om det skal igangsettes planarbeid for foreslåtte alternativ. 

Votering: 
Forslag fra Sp/A - Nytt pkt 3: Forslaget fikk 4 stemmer mot 17 og falt. 

Endelig vedtak i sak 029/12: 

l. Saken utsettes. 
2. Kostnadsoverslag på allerede regulert område innhentes. 



3. Grunneier gis anledning til å komme opp med tilstrekkelig underlag for at kommunestyret 
innen utgangen av september 2012 kan ta stilling til om det skal igangsettes planarbeid for 
foreslåtte altemativ. 

4. Kirkens eget areal vest for dagens kirkegård vurderes som tilleggsareal for umiddelbar 
utvidelse. 

Reidar Løken fralrådte møtet og Nina Haaland tiltrådte 

Saksopplysninger: 

Planprosessen 
Oppsta11 av planarbeid for detaljregulering for Hovin kirke og kirkegård, gnr, 104, bnr. 5 og 
del av bnr. 1, ble varslet i Smaalenenes Avis 18.10.2008 og samtidig på Spydberg kommunes 
hjemmesider, jfr. plan- og bygningslovens § 12-8. 

Planforslaget i saken ble tatt opp til l.gangs behandling ihht. plan- og bygningslovens § 12-10 
av det faste utvalget for plansaker, Komite for miljø, plan og teknikk (KMPT), i Spydeberg 
kommune 3.november, 2011. Det ble der vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn, jfr. 
plan- og bygningslovens § 12-10. 

Planforslaget ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 22.12.2011-24.02.2012 
gjennom annonse i Smaalenenes A vis, kommunens hjemmesider og brev til berø11e parter og 
myndigheter. Forslag til detaljregulering, bestemmelser, planbeskrivelse og illustrasjonsplan i 
saken ble lagt ut i digital versjon på kommunens hjemmesider 09.03.2012. Noen uttalelser til 
planforslaget kom i tiden mellom vedtak av 03.11 .2011 og det offentlig ettersynetlhøringen. 
Siden ingen av partene som har uttalt seg i nevnte periode har trukket sine uttalelser, har disse 
blitt behandlet som om de kom i høringen /offentlige ettersynet. Fylkeskonservatoren og 
Riksantikvaren har i høringsperioden bedt om en gjennomgang av og dialog om planforslaget 
som ble lagt fram til offentlig ettersyn og høring. Det ble derfor gjennomført møte og befaring 
i saken 13.02.2012 med representanter for planfremmer, Spydeberg kommune, 
Riksantikvaren og Østfold fylkeskommune v/kulturminneseksjonen. Føringer og anbefalinger 
for det videre arbeidet har blitt gitt i referatet fra nevnte møte og befaring samt i epost fra 
Riksantikvaren. 

En ny 1.gangs behandling i saken har blitt vurdert, men da hensynene først og fremst 
omhandler kulturminnehensyn har det i stedet blitt gitt en mulighet for en forlenget 
høringsfrist for kulturminnemyndighetene. I denne forlengede fristen har også et revidert 
planforslag blitt lagt fram for kulturminnemyndighetene for uttalelse. 

Det kom inn 10 uttalelser til høringen og det offentlige ettersynet. Oppsummering av disse 
samt kommentar til hver av dem er gitt i eget vedlegg til saken. 

Av hensyn til fremdrift i saken har ferdigstillelse av de juridisk bindende dokumenter plankart 
og planbestemmelser blitt prioritert foran oppdatering av planbeskrivelsen etter offentlig 
ettersyn. Oppdatert planbeskrivelse vil foreligge til komiteens behandling 12. april 2012. Det 
er i det følgende redegjort for endringer etter ettersyn. 

Kort beskrivelse av planforslaget med vekt på endringene etter det offentlige ettersynet 



I det opprinnelige planforslaget var mye av arealet regulert til grav- og urnelund. I det 
reviderte planforslaget er dette rettet opp til mer presise og korrekte reguleringsformål med 
tilhørende bestemmelser. Et annet hovedgrep i forslag til plan og bestemmelser er en bedre 
tydeliggjøring og sikring av kultunninnene og kulturmiljøet i planområdet. 

A v plankart og bestemmelser fremgår reguleringsformål og bestemmelser knyttet til disse. De 
viktigste endringene er gjengitt nedenfor. 

I bestemmelsenes § 1 er et hovedfonnål med planen lagt til for å beskrive planens 
hovedformål: 
"Planens hovedformål er å tilrettelegge for utvidelse av kirkegårdsarealet og sikre 
eksisterende kirkeanlegg; Hovin kirke og kirkegård. I planens hovedformål inngår også å 
sikre kulturminnene på stedet. " 

I flere av uttalelsene i det offentlige ettersynet og høringen uttrykkes det ønske om å ta mer 
hensyn til jordvern/landblUksinteressene på den delen av eiendom gbnr 10411 som iImgår i 
planområdet. Det er derfor blitt innarbeidet en todeling av det utvidede arealet for grav- og 
urnelund med rekkefølgebestemmelser for opparbeidelse. Dette betyr at jordbruksvirksomhet 
kan opprettholdes i 4,9 daa av arealet innenfor planområdet i minst ca. 10 år til. 

Området som avsettes til parkering er regulert til Samferdselsanlegg og teknisk infrastlUktur
Parkeringsplass. Denne er delt i to for å dekke det daglige behovet, Pl, og det økte behovet 
ved spesielle anledninger, P2. Den nye parkeringsplassen, P2, blir den største. Den skal 
senkes i terrenget for å hindre innsyn til kirken og eksisterende kirkegård fra Stegenveien. Det 
er også gjort noen endringer med hensyn på arealavgrensing for P2, og antall 
biloppstillingsplasser er redusert fra 78 i det offentlige ettersynet til ca. 75. 

Kirken og middelalderkirkegården har blitt regulert til henholdsvis kirke og grav- og 
urnelund. Begge disse elementene har i tillegg fått en hensynssone med båndlegging etter 
kulturminneloven. 

Sør og vest for den eksisterende kirke og kirkegård er videre kulturmiljøet sikret bedre ved å 
regulere til grønnstlUktur med hensynssone bevaring kulturmiljø. Denne reguleringen vil da 
støtte fonnålet om å sikre kulturmiljøet på stedet. Gravminnet på haugen nord-vest for kirken 
er ytterligere sikret gjennom hensynssone båndlegging etter kulturminneloven. I tillegg er 
ytterligere to kulturminnefunn sikret gjennom båndlegging etter kulturminneloven og ett som 
er beskrevet i planen og i bestemmelsene uten at det er knyttet begrensninger til det. Samtlige 
kulturminner er gitt en sikringssone rundt. 

For å sikre kulturmiljøet og naturmiljøet i området er det for det utvidede arealet satt krav i 
bestemmelsene gjennom: 

senking av nytt parkeringsareal i terrenget for å dempe det visuelle inntrykket av 
parkeringsplassen. 
utforming av parkeringsarealet 
begrensninger på vegetasjonens høyde i det utvidede arealet, både parkeringsplass, Pl 
og P2, og ny grav- og urnelund, GU3, GU4 og grønnstrukturarealet, GS2, m.fl. 
bestemmelser om dekke på parkeringsarealet. Den største av dem, P2 (1,4 daa), skal 
ha armert gress. 
En oppdeling i to parkeringsplasser. Den minste, P l (0,7 daa), av dem skal være for 
daglig bruk og dermed tilrettelegges for det ved for eksempel hyppigere brøyting, 
strøing osv enn for den største parkeringsplassen, P2. Dette vil også være med på å 
dempe det visuelle inntrykket av parkeringsplassen. 



Beholde den eksisterende bjørkealleen med unntak av ny avkjørsel til ny 
parkeringsplass. Denne avkjørselen er samtidig begrenset i bredde. 

Videre behandling 
Etter 2.gangs behandling av detaljregulering for Hovin kirke og kirkegård, gnr. 104, bnr. 5 og 
del av bnr. l i Komite for miljø, plan og teknikk (KMPT), blir saken oversendt til 
kommunestyret i Spydeberg for endelig vedtak. Etter dette skal kommunestyrets vedtak i 
saken kunngjøres, og berørte parter skal underrettes om vedtaket og klagefrist, jfr. plan- og 
bygningslovens § 12-12. Forutsatt kommunens egengodkjenning av planen, er da plankartet 
med tilhørende bestemmelser juridisk bindende dokumenter. 

Vurderinger: 

Kultunninnehensyn 
I forslag til de juridisk bindende dokumentene detaljregulering og tilhørende bestemmelser, til 
2. gangs behandling er det lagt inn endringer som bedre ivaretar kultunninnene og 
kultunniljøet på stedet enn ved l. gangs behandlingen i saken. Dette er sikret gjennom dialog 
med kultunninnemyndighetene. Kultunninneinteressene er sterke innenfor planområdet da det 
dreier seg om sikring av den eksisterende trekirken fra 1720 hvis tomt er et middelalder 
kirkested dedikert til St. Mikael. Kirkegården inneholder en middelalderkirkegård med flere 
kultunninner, bl.a. et gravminne og Mari-/Mikaelskilden. Det har vært foretatt 
kulturhistoriske registreringer i det foreslåtte utvidede arealet for kirkegårdsanlegg inkl. 
parkelingsareal, og disse har påvist forhistoriske bosettings-, dyrkings- og aktivitetsspor. 
Langs den eksisterende kirkegården i nord går en gammel kongevei, og langs adkomstveien 
fl'a fylkesveien vokser en bjørkealle. På det utvidede arealet har det inntil på I800-tallet vært 
en prestegård. Hele området representerer historisk grunn med et særpreget kultunniljø som er 
viktig å sikre for ettertiden. Dette ivaretar forslaget til plan og bestemmelser. 

Universell utfonning 
I fellesbestemmelsene til planen er det innarbeidet krav til at prinsippene om universell 
utfonning skal tilstrebes. Dette innebærer at universell utfonning skal være innarbeidet ved 
søknad om rammetillateIse så langt det er mulig innenfor de grenser som 
kultunninnehensynene i området, setter. 

Landskapshensyn 
Planen og bestemmelsene følger opp planens hovedfonnål på en god måte. Det innebærer 
kompromisser å opparbeide en ny grav- og urnelund og parkeringsareal samtidig som 
særpreget i det eksisterende kultur- og natunniljøet skal beholdes. Det er tatt mange hensyn til 
landskapet i det reviderte forslaget til plan og bestemmelser. 

Jordvern og landbruksnæring 
Kommuneplanens arealdel setter føringer for hvor utvidelse av nytt kirkegårdsareal skal 
opparbeides. Planforslaget er i tråd med disse. Det har derfor ikke vært naturlig å vurdere 
utvidelse sør og sør-vest for kirken. I det offentlige ettersynet og høringen har det kommet 
sterke synspunkter på omregulering av jordbruksarealer til annet fonnål. Dette er tatt hensyn 
til ved at det utvidede arealet for grav- og urnelund er delt i to, og det er knyttet 
rekkefølgebestemmelser til opparbeidingen av disse. Det er videre innarbeidet i 
bestemmelsene at omtrent 45 % av det utvidede arealet fortsatt kan brukes til jordbruksfonnål 
med kom eller andre jordbruksvekster inntil l meters høyde. Komvekster er nevnt uten 
høydebegrensning fordi noen komvekster kan bli litt høyere enn l meter. Begrensningen på 



høyde er satt for å oppnå en lik tillatt totalhøyden for vegetasjon innen områdene for grav- og 
urnelund. 

Trafikk og trafikksikkerhet 
Det har blitt tatt tilstrekkelige hensyn til trafikksikkerhet gjennom frisiktsoner mot 
fylkesveien og sikring av eksisterende kryss til fylkesveien og adkomstvei. Videre hensyn 
innenfor planområdet er innarbeidet innenfor rammen av hensyn til kulturminner og 
kulturmiljø. 

Konklusjon 

Det reviderte planforslaget som legges fram for sluttbehandling, gir gode løsninger for dagens 
aktiviteter og framtidig behov knyttet til kirken og kirkegården, sikrer kultunninneverdiene i 
planområdet samt tar tilstrekkelig hensyn til de øvrige verdier og interesser i saken. 

Spydeberg kommune, 27. mars 2012 

Geir Johannessen 
rådmann 



Grinduker as Lundskapsarkitcktcr postboks 1340 VIka 0113 Oslo, Klingenherggatu 7 A 
tel. (+47) 23 \I 3440 fax. (+47) 23 \I 3441 www.grmdakcr.no org nr 944 389 407 MVA 

grindaker 

KOSTNADSOVERSLAG, Utvidelse Hovin kirkegård 
Enhetspriser er angitt eks. mva 
Kostnadsoverslaget angir enrreprisekosmad eks. byggherrekosmader (prosjektering. grunnerverv og lignende) 

Utvidelse gravlund enhet mengde cnhetspris sum 

RIgg og drift (10%) RS l 987.000 987.000 

71 Bearbeidet terreng 
\. egetasjonsrydding RS 50.000 50.000 
;\ vtaking av vekst jord ml 2.500 35 87.500 
Utsjakting for masseskifting i gravfelt og for m) 5.000 150 750.000 
fundament for veier og plasser, inkl. bortkjøring 
Drenerende m:lsser for gravfelt m) 9.000 200 1.800.000 

72 Utendors konstruksjoner 
Natursteinsmur inkl. fund:uuent RS 3.500.000 3.500.000 

73 Utendørs røranlegg 
Vannposter inkludert kannestativ stk 3 50.000 150.000 
Ledninger for sommervann inkl. grøfter RS l 50.000 50.000 
Tappekum for sommervann stk 1 5.000 5.000 
Nye sandfang inkl. ledninger og grøfter RS 1 250.000 250.000 
,\ vskjærende grøfter inkl. drensledninger m 200 750 150.000 

74 Utendørs elkraft 
Tinestrømsuttak inkl. kabler og grøfter stk 4 15.000 60.000 
Lyspullerter inkl. kabler og grøfter stk 20 15.000 300.000 

75 Veier og plasser 
Granittkantstein m 200 500 100.000 
Kant av storgatestein m 850 350 297.500 
Belegg av smågatestein inkludert fundamcnt m' 90 1.200 108.000 
Grus inkl. fundament m' 1.950 200 390.000 
Grusarmert gress inkludert fundament m' 1.400 250 350.000 

76 Park og hage 
Trær, inkl. vekst jord stk 2 6.000 12.000 
Busker inkl. jord m' 850 200 170.000 
Stauder inkl. jord m' 500 400 200.000 
Gress inkl. jord nl' 9.000 50 450.000 
Avfallsbeholdere stk 6 5.000 30.000 
Benker stk 10 10.000 100.000 
Målemerker stk 100 100 10.000 
Port RS 4 50.000 200.000 
Skjøtsel i garantitiden (3år) RS 1 300.000 300.000 
Uforutsett (20%) RS 1 2.171.400 2.1 71.400 

TOTAL: 13.028.400 
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HOVIN KIRKEGÅRD 
Alternativ syd (alt 4) inkludert utvidet parkering 

LANDSKAPSARKITEKT MNLA NILS SKAARER 
Storgata 3,1890 RAKKESTAD 

Kostnadsvurderi n9 

Ooto: 11.09.2012 

Tlf 69 22 82 22 Faks 69 22 82 21 
nskaarcr.no@?online.no www.nilsskaarcr.no 

Enh" M"ngde 

RIGG OG DRIFT 
Rigg og adm kostnad NS 3419 RS 1 

RYDDING 
Fjerning av skog og kratt, deponeres i nærheten m2 2000 

UTSJAKTING 

Sjakting av øverste jordlag og mellomlagring, 50 cm (gravplass 7200 m2, pp lass 15C m3 4350 

Sjakting av undergrunnsmasser for gravfeltene til 1,5 meters dybde (tot 2 meter) 

3400 m2 Massene legges direkte ut som undergrunnsmasser i fyllingen 

Forutsetter at 50% er fjell. Gj.snittlig sjaktedybde I m 

50% fjell 

rensk av fjell og sprengning av 1700 m3 m2 1700 

Flytting av sprengsteinmasser ut i fylling, inkludert enkel komprimering m3 2500 

50'}'. løsmasser m3 1700 

utsjakting og utlegging med enkel komprimering av undergrunnsmasser 

TILBAKEFYLUNG OG UNDERBYGGING 
Oppfylling med undergrunns masser under gravplass og i skråning 3300 m2 

Benytter masser fra sjakting i innerste del av gravplass. Gj.snittlig høyde 1 m 

Denne posten er medtatt i post ovenfor. Behov for masser ca 3300. 

Utlegging av harpet matjord med sand 2 meters tykkelse for gravplassområde 6000 m2 

Tilkjørte masser m3 12000 

Tilbakefylling og underbygging for parkeringsplass med pukk og subbus, 60 cm. 1500 m2 

Massene må tilkjøres utenfra m3 900 

Tilbakefylling underbygging av veier 180 1m og 60 cm. 540 m2 m3 324 

Utlegging av matjord fra lokalt depo til felter med buskplanting 

50 cm. 1900 m2. Jorda må harpes for å fjerne ev. stein, røtter mv m3 950 

PLEN 
Såing av plen for alle arealer som er gravplass, sitteplasser mv. m2 5500 

BEPLANTNING 
Beplantning Best. NS 3420 Kl legges til grunn. NS 4404 benyttes for 

busker. For trær ligger NS 4402 til grunn. 

Planting av trær ag oppbinding, alt inkl. Benyttes i hovedsak rimelige trær, men noen 

i høyere kvalitet og størrelse. st 66 

Planting av busker. 1900 m2 i skråning gravplass og parkering. Gj.snitt planteavstan~ st 836 
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Pris SUM 

200000 200000 

O 

O 

15 30000 

O 

O 

120 522000 

O 

O 

O 

O 

O 

200 340000 

100 250000 

150 255000 

O 

O 

O 

O 
O 

O 
400 4800000 

O 

O 

350 315000 

O 

350 113400 

O 

O 

250 237500 

O 

O 

30 165000 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

3500 231000 

350 292600 

utskriftsdato 13.09.2012 



Barking av alle buskarealer m2 1900 50 95000 

BELYSNING O 

Lysmaster med gatearmotur O 

Punkter for belysning ved parkering 3 master inkl montering og kabel st 3 20000 60000 

O 

VANN OG DRENERING O 

Trengs ikke drenering for gravplass eller parkering. O 

O 

Vannledning frostfritt l" PEL for ett vanningspunkt på ny gravplass 1m 100 200 20000 

O 

ANDRE ELEMENTER O 

Gjerde. Enkelt gjerde som i dag rundt den nye gravplassen 1m 370 500 185000 

O 

Vannpost O 

Vannkran med stengning i frostfri dybde. stativ for kanne mv st 1 8000 8000 

O 

Sittemøbler ikke medtatt O 

O 

Avfallspunkt for søppel st 1 3000 3000 

O 

Kirkegårdsmerking ferdig montert ca 40 punkter st 40 800 32000 

O 

PROSJEKTERING OG PLANLEGGING O 

Tegne hovedplan i henhold til krav i forskrift RS 1 30000 30000 

Detaljert teknisk plan med nødvendige detaljtegninger i hht krav i forskrift RS 1 50000 50000 

Gravplassplan i hht krav i forskrift RS 1 25000 25000 

Planteplan RS 1 10000 10000 

Ansvarlig søker og arbeid knyttet t il selve søknaden RS 1 35000 35000 

Byggelederarbeid RS 1 200000 200000 

O 

ERVERV AV GRUNN m2 8500 60 510000 

O 

ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER O 

Forutsetter at det ikke trengs graving og kostbare undersøkelser RS 1 10000 10000 

Uforutsett ikke Iogt inn O 

Sum 9281500 

SUM INKL. MVA 11601875 
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