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REGULERINGSBESTEMMELSER 

 

PLANID: 0123-2014-0003 

 

DETALJREGULERING ETTER PBL. § 12-3 FOR HOVIN KIRKE OG 
KIRKEGÅRD – ALTERNATIV SYD, GBNR. 104/5 M. FL. 

 

Planens dato: 28.04.2017, rev. 15.06.2017 

Kommunestyrets vedtak: xx.xx.xxxx (fylles ut av kommunen) 

 

 

§ 1 PLANENS BEGRENSNING 

Planens begrensning er vist med reguleringsgrense på plankart merket PlanID 0123-2014-

0003 og datert 28.04.2017 

Planens hovedformål er å tilrettelegge for utvidelse av kirkegårdsarealet og sikre 

eksisterende kirkeanlegg; Hovin kirke og kirkegård. I planens hovedformål inngår også å sikre 

kulturminner på stedet.  

På plankartet er følgende reguleringsformål vist, her etterfulgt med en kort beskrivelse: 

Bebyggelse og anlegg, PBL § 12-5 nr.1 

o_BR1  Kirke/annen religionsutøvelse; kirken 

o_BR2  Kirke/annen religionsutøvelse; kapell 

o_EA  Energianlegg; nettstasjon 

o_GU1   Grav og urnelund; eksisterende kirke og kirkegård 

o_GU2  Grav og urnelund; planlagt ny urnelund 

o_GU3   Grav og urnelund; planlagt ny urnelund 

o_GU4   Grav og urnelund; planlagt ny gravlund 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, PBL § 12-5 nr. 2 

o_KV1  Kjøreveg; eksisterende bilvei, Stegenveien (FV233) 

o_KV2  Kjøreveg; adkomstvei til gård og kirke 

o_KV3  Kjøreveg; kjørevei forbi kirken, Kongevegen 

o_KV4  Kjøreveg; innkjøring til kirken med vendehammer for snuplass 

o_GS  Gang-/sykkelveg; planlagt gangvei fra kirken og ned til planlagt kirkegård. 

o_P1  Parkeringsanlegg; eksisterende parkeringsplass langs vei 
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o_P2  Parkeringsanlegg; planlagt ny parkeringsplass 

o_P3  Parkeringsanlegg; liten parkeringsplass i direkte tilknytning til kirken  

Grønnstruktur, PBL § 12-5 nr. 3 

o_G1   Grønnstruktur; eksisterende allé langs adkomstvei 

o_G2  Grønnstruktur; eksisterende allé langs adkomstvei 

o_G3  Grønnstruktur; eksisterende grøntareal nordvest for kirken 

o_G4  Grønnstruktur; grøntareal ved prosesjonsvei 

o_G5  Grønnstruktur; planlagt grøntareal mellom planlagte urnelunder  

o_G6  Grønnstruktur; planlagt grøntareal på nordsiden av avslutning på planlagt

   prosesjonsvei 

o_G7  Grønnstruktur; planlagt grøntareal på sydsiden av avslutning på planlagt

   prosesjonsvei, mellom eksisterende og planlagt nytt gravlund 

o_G8  Grønnstruktur; grøntareal syd for eksisterende kirkegård 

o_G9  Grønnstruktur; grøntareal på sydside av eksisterende sti/gangvei i forhold til 

   o_G8 

o_T  Grønnstruktur; eksisterende turvei fra kirke, langs eksisterende kirkegård og

   forsvinner ut av planområdet sydøst for kirke 

o_VS1  Grønnstruktur; vegetasjonsskjerm øst for eksisterende kirkegård  

o_VS2  Grønnstruktur; vegetasjonsskjerm vest rundt planområdet 

 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, PBL § 12-5 nr.5 

LL1  Landbruksformål av LNFR; frisiktsone vest for adkomstvei i kryss mot 

   Stegenveien (FV233) 

LL2  Landbruksformål av LNFR; frisiktsone øst for adkomstvei i kryss mot  

   Stegenveien (FV233) 

LL3  Landbruksformål av LNFR; på jordet nord for eksisterende kirkegård 

LL4  Landbruksformål av LNFR; nord for planlagt kirkegård 

LL5  Landbruksformål av LNFR; øst i reguleringsområdet 

LL6  Landbruksformål av LNFR; øst for eksisterende kirkegård sør for vei  

 

Hensynssoner i reguleringsplan, iht. PBL §12-6 

H140  Sikringssone; frisiktsoner på begge sider av adkomstvei i krysset mot 

   Stegenveien (FV233) 

H560  Sone med angitte særlige hensyn; bevaring naturmiljø 

H730  Båndleggingssone; båndlegging etter lov om kulturminner 

 

§ 2 OMRÅDET REGULERES TIL FØLGENDE FORMÅL: 

a) Bebyggelse og anlegg (Pbl. § 12-5 nr. 1)      

Kirke/annen religionsutøvelse   felt o_BR1-2    (1164) 

Energianlegg     felt o_EA    (1510) 

Grav- og urnelund   felt o_GU1-4    (1700) 
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b) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl. § 12-5 nr. 2) 

Kjøreveg     felt o_KV1-4    (2011) 

Annen veggrunn – tekniske anlegg  felt o_AV1-4   (2019) 

Gang- og sykkelveg   felt o_GS    (2015) 

Parkeringsanlegg   felt o_P1-3    (2080) 

 

c) Grønnstruktur (Pbl. § 12-5 nr. 3) 

Grønnstruktur    felt o_G1-9    (3001) 

Turveg     felt o_T    (3031) 

Vegetasjonsskjerm   felt o_VS1-2    (3060) 

 

d) Landbruks-, natur- og friluftsformål (Pbl. § 12-5 nr. 5) 

Landbruksformål av LNFR  felt LL1-6    (5110) 

 

§ 3 OMRÅDET REGULERES TIL FØLGENDE HENSYNSSONER: 

a) Sikringssoner (Pbl. § 12-6) 

Frisiktsoner    felt H140_1-2    (140) 

Bevaring naturmiljø   felt H560_1-2   (560) 

Båndlegging etter lov om kulturminner felt H730_1-8   (730) 

 

 

§ 4 FELLESBESTEMMELSER 

 

a) Kulturminner: Dersom det under anleggsarbeid treffes på automatisk fredede kulturminner, 

eksempelvis i form av helleristninger, brent leier, keramikk, flint, groper med trekull og/eller 

brent stein eller andre spor som indikerer eldre tids aktivitet i området, skal arbeidet 

øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 

nr. 50 (Kulturminneloven) § 8.  

 

b) Universell utforming: Bebyggelse og anlegg, herunder opparbeiding av ny grav- og 

urnelunder, skal prosjekteres for universelle løsninger iht. gjeldende krav og retningslinjer 

om tilgjengelig for alle og universell utforming. 

 

c) Særlig hensyn til kulturlandskap: Innenfor planområdet skal det vises særlig hensyn for å 

ivareta kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse langs Glomma, jf. høringsutkast 

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Østfold fra Riksantikvaren, område 6. Tiltak 

innenfor planområdet skal ta hensyn til de enkelte kulturminner samt kulturlandskapet som 

helhet. 

 

d) Utforming og estetiske krav: Alle tiltak innenfor planområdet skal gis en god estetisk 

utforming og beplantning og tilpasse seg kulturlandskapet og stedets kulturhistoriske miljø. 
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Detaljering, farge- og materialbruk skal gjenspeile områdets funksjon og bygge videre på 

kvaliteter i omkringliggende landskap og bebyggelse. 

 

e) Overvannshåndtering: Prinsippet om lokal overvannshåndtering gjelder for planområdet. 

Ved søknad om igangsetting av tiltak skal det redegjøres for overvannshåndtering. 

 

f) Søknad om tillatelse og dispensasjon: 

Ved søknad om tillatelse skal det legges ved: 

- Situasjonsplan i målestokk 1:200 og kirkegårdsplan. 

- Estetisk redegjørelse 

 

Det kan ikke gis tillatelse til tiltak, herunder inngrep i grunnen, eller dispensasjon for tiltak 

som kan virke inn på automatisk fredede kulturminner uten at dette er godkjent av 

ansvarlige kulturminnemyndigheter, for tiden Riksantikvaren.  

 

§ 5  OMRÅDE FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG (Pbl. § 12-5 nr. 1)  

1. Kirke/annen religionsutøvelse (o_BR) 

a) Ved behandling av søknad om tillatelse skal det hentes inn uttalelse fra antikvariske 

myndigheter. Vanlig vedlikehold og mindre vesentlig oppgradering kan godkjennes uten 

tillatelse fra antikvariske myndigheter. 

b) Felt o_BR1 reguleres til offentlig kirke/annen religionsutøvelse. Det tillates ikke tiltak som 

forringer kirkebyggets verdi som kulturminne. 

c) Felt o_BR2 reguleres til offentlig kapell.  

 

2. Energianlegg (o_EA) 

a) Felt o_EA reguleres til offentlig energianlegg. Energianlegg omfatter nettstasjon og 

nødvendige tekniske installasjoner.  

 

3. Grav og urnelund (o_GU) 

a) Felt o_GU1, o_GU2, o_GU3 og o_GU4 er regulert til offentlig grav- og urnelund. Innenfor 

feltene tillates tiltak som er knyttet til kirkegården.  

b) Det tillates ikke oppført bygninger i feltene. 

c) Vegetasjon skal ikke overstige 1 m. 

d) Ved behandling av søknader om tiltak skal det innhentes uttalelse fra antikvarisk myndighet.  

e) I felt o_GU1 skal tiltak vurderes opp mot eksisterende gravfeltsplan for området. 

 

§ 6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (Pbl. § 12-5 nr. 2)  

1. Kjøreveg (o_KV1-o_KV4) 

a) Område o_KV1, o_KV2, o_KV3 og o_KV4 reguleres til offentlig kjøreveg. 

b) Tiltak innenfor kjøreveiene må godkjennes av grunneier før de kan iverksettes. 

c) Eksisterende bjørkeallé ved o_KV2 skal bevares i størst mulig grad. Avkjøringer langs o_KV2 

skal innpasses slik at bjørketrær i minst mulig grad blir berørt. Avkjørsel til o_P2 skal ikke 

være bredere enn 3,5 m. 
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d) o_KV3 skal tilpasses ny grav- og urnelund med maksimal tillatte kjørebanebredde på 4,0 m. 

Kjøreveien skal tilpasses eksisterende mur og vegetasjon på sørsiden av veien. 

e) o_KV4 kan opparbeides med en bredde på 2,5 m. 

 

2. Gang og- sykkelveg (o_GS) 

a) Felt o_GS reguleres til offentlig gang- og sykkelvei. 

b) Gang- og sykkelveien skal opparbeides iht. gjeldende krav og retningslinjer for universell 

utforming. 

 

3. Annen veggrunn - grøntareal (o_AV1-7)  

a) Feltene o_AV1, o_AV2, o_AV3, o_AV4, o_AV5, o_AV6 og o_AV7 reguleres til offentlig annen 

veggrunn. 

b) Feltene skal fremstå som grønne med vegetasjon i lav høyde.  

 

4. Parkeringsplass (o_P1 – o_P3) 

a) Felt o_P1, o_P2 og o_P3 reguleres til offentlig parkeringsplass. 

b) Felt o_P1 skal være gruslagt, og skal tilrettelegges for minst 2 HC-plasser. Tilplanting som 

skjemmer eller hindrer innsyn til kirken og den gamle middelalderkirkegården, tillates ikke. 

c) Felt o_P2 kan opparbeides for inntil 63 biloppstillingsplasser. Dekket skal være armert gress. 

Parkeringsplassen skal være nedsenket i terrenget så mye at parkerte biler ikke hindrer 

innsyn til kirken fra Stegenveien, og det skal tas tilstrekkelig hensyn ved det 

landskapsestetiske ved byggesøknad.  Brøyting og annet vedlikehold og tilrettelegging for 

bruk skal være tilpasset at parkeringsplassen skal brukes ved anledninger som genererer en 

større mengde kjøretøyer. Tiltaket skal for øvrig gis en god estetisk utforming og beplantning 

og tilpasses kulturlandskapet og stedets kulturhistoriske miljø. Det tillates skjermende 

vegetasjon opptil 1 meter over eksisterende terrengnivå.  

Det skal etableres 2 ladeplasser for elbil og 2 ladepunkter for elsykkel på felt o_P2, f.eks. i 

forbindelse med energianlegget. 

d) Felt o_P3 tillates opparbeidet som en gruset parkeringsplass.  

 

§ 7  GRØNNSTRUKTUR (Pbl. § 12-5 nr. 3)  

1. Grønnstruktur (o_G1 – o_G7) 

a) Felt o_G1, o_G2, o_G3, o_G4, o_G5, o_G6 og o_G7 reguleres til offentlig grønnstruktur. 

b) Feltene skal sikres en god estetisk utforming, og skjøtsel skal harmonere med kulturmiljøet i 

planområdet. 

c) Bjørkealleen i o_G1- o_G2 skal bevares i størst mulig grad. 

d) Felt o_G3 skal utformes med stedegne planter.  

e) Felt o_G4 kan opparbeides til drift av kirkegård, sittegrupper eller lignende.   

f) Felt o_G5 bør utformes med stedegne planter. Opparbeidelse av trapp gjennom området 

tillates. 

g) Felt o_G7 bør utformes med stedegne planter. 

 

2. Turveg (o_T) 

a) Felt o_T reguleres til offentlig turveg. 
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b) Turvegen skal opprettholdes med eksisterende uttrykk. Det tillates lett vedlikehold som ikke 

endrer stiens fremtoning i miljøet.  

3. Vegetasjonsskjerm (o_VS1 – o_VS2) 

a) Felt o_VS1 og o_VS2 reguleres til offentlig vegetasjonsskjerm 

b) Vegetasjonsskjerm skal opparbeides med stedegen beplantning, og passes inn med 

tilgrensende natur.  

 

§ 8  LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (Pbl. § 12-5 nr. 5)  

1. Landbruksformål (LL1-LL6) 

a) Felt LL1-LL6 reguleres til landbruksformål i form av jordbruk og skogbruk. 

b) Graving dypere enn normal pløyedybde er ikke tillatt innenfor felt LL3. 

 

§ 9 HENSYNSSONE (Pbl. § 12-6) 

1. Frisiktsoner (H140_1 – H140_2) 

a) Innenfor områdene tillates ikke sikthindrende gjenstander høyere enn 0,5 m over tilstøtende 

veibaner. Enkelte oppstammede trær uten grener eller løvverk i høyde opp til 3 meter over 

tilstøtende veibaner kan tillates. 

 

2. Bevaring naturmiljø (H560_1 -H560_2) 

a) Feltene H560_1 og H560_2 reguleres til sone for bevaring av naturmiljø. 

b) Alle former for skjøtsel, tiltak og inngrep skal støtte opp under det estetiske og 

kulturhistoriske miljøet sammen med kirken, kapellet og eksisterende kirkegård. 

 

3. Båndlegging etter lov om kulturminner (H730 _1 – H730_8) 

a) Feltene H730_1, H730_2, H730_3, H730_4, H730_5, H730_6, H730_7 og H730_8 båndlegges 

etter lov om kulturminner. Det er ikke tillatt å foreta noen form for fysisk inngrep innenfor 

områdene. Eventuelle tiltak innenfor hensynssonene må på forhånd avklares med 

kulturminnemyndigheter i god tid før arbeidet er planlagt igangsatt, jf. Lov om kulturminner 

§§ 3 og 8.  

b) De delene av kirkegården som ligger innenfor middelalderkirkegården i hensynssone H730_1 

tillates kun gravlegging i gravfelter som har vært i kontinuerlig bruk etter 1945. Gravfelt som 

ikke har vært i bruk etter 1945 skal ikke brukes til gravlegging eller andre inngrep. 

 

§ 10 REKKEFØLGEBESTEMMELSE 

a) Før bebyggelse og anlegg tas i bruk, skal tilhørende utomhusanlegg, tekniske anlegg, vann og 

avløp, elektrisitet, nødvendige sikringstiltak, atkomstvei og internveier på planområdet være 

etablert. 

b) Dersom det avdekkes behov for utbedring av avkjørsel fra o_KV1 (Stegenvegen), må dette 

avklares og godkjennes av Statens Vegvesen før tiltaket gjennomføres.  
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Dato: 28.04.2017 


