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1. SAMMENDRAG 

 
Det har tidligere vært varslet offentlig ettersyn av reguleringsplan for Hovin kirke og 
kirkegård – alternativ nord. Etter offentlig ettersyn vedtok politikerne i Spydeberg kommune 
at det også skulle vurderes en alternativ plassering av kirkegårdsutvidelsen. Det ble derfor 
varslet planoppstart med planprogram for alternativ syd. Det er dette alternativet som nå skal 
behandles politisk og sendes på offentlig ettersyn. Alternativene skal være likestilt i forhold til 
reguleringsplanprosess før det vedtas hvilket alternativ som skal bygges ut.  
 

 
2. NØKKELOPPLYSNINGER  

 
 

3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 
 
Bakgrunn 
Hovin kirkegård har nå et begrenset antall gravplasser igjen før kirkegården er full. Det har 
derfor vært jobbet for å finne en løsning for utvidelse av kirkegården. Alternativ nord ble 
foreslått som ny gravplass. Gjennom planprosessen for alternativ nord kom alternativ syd opp 
som et innspill. Dette innspillet ønsket politikerne å se nærmere på før endelig beslutning om 
lokalisering for utvidelsen av kirkegården. 
 
 
Intensjonen med planforslaget   
Intensjonen med planforslaget er å tilrettelegge for utvidelse av kirkegården. 
 
 
 
 

  

Stedsnavn og adresse Hovin kirke og kirkegård, Stegenveien 303 
Gårdsnr./bruksnr. 104/1, 5 m. fl. 
Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Kommuneplanens arealdel – fremtidig 

tjenesteyting. 
 
 

 

Forslagsstiller Spydeberg kommune 
Grunneiere (sentrale) Spydeberg kommune og Toril Hovin 
Plankonsulent Spydeberg kommune 
  
Ny plans hovedformål Kirkegård 
Planområdets areal i daa Ca. 32 daa 
Grad av utnytting Ikke relevant 
Ant. nye boenheter/ nytt næringsareal (BRA) 0 
Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Universell utforming, fredet kulturminne 
Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) N  
Konsekvensutredningsplikt (j/n) J  
 
 

 

Kunngjøring oppstart, dato Mai 2014 
Informasjonsmøte/folkemøte, avholdt (j/n). N  
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Krav om konsekvensutredning? 
I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven, 
FOR-2014-12-19-1726 § 2 d) er detaljreguleringsplaner over 15 daa alltid KU-pliktig dersom 
formålet ikke er avklart i kommuneplan. Dette var tilfellet ved varsel om planoppstart. I 
ettertid har kommuneplanen blitt revidert slik at området som nå foreslåes regulert til 
gravplass ligger inne i gjeldende kommuneplans arealdel. Det er likevel valgt å 
konsekvensutrede reguleringsplanen for alternativ syd. 

 
 

4. PLANPROSESSEN 
 
Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan med planprogram ble varslet berørte 
parter og kunngjort i Smaalenenes Avis og på kommunens hjemmesider i mai 2014. Det kom 
10 varslingsinnspill etter varsel om planoppstart. 
 
Etter offentlig ettersyn vil alternativ nord og alternativ syd være likestilt i forhold til 
reguleringsplanprosess, og det vil da fremmes en sak for politikerne om å avgjøre hvilket 
alternativ kommunen skal bygge ut. 
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5. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE 

RETNINGSLINJER  
 
 
 
Fylkesplan 
Fylkesplanen for Østfold «Østfold mot 2050» ble vedtatt av Fylkestinget 26. februar 2009 og 
godkjent i Statsråd 11. mars 2011. I fylkesplanen er fortetting, infrastruktur, byutvikling og 
vern oppfølgingsområder som skal prioriteres. Funksjonelle og tette byer og tettsteder gir 
både miljøgevinster og verdiskaping som er viktig for planens mål og strategi om en 
bærekraftig utvikling. Vedlagt planen følger en veiledende arealstrategi for Indre Østfold. I 
dette vedlegget inngår Hovin kirke og kirkegård i arealkategorien som et LNF-område. 
 
Kommuneplan for Spydeberg  
Kommuneplanen for Spydeberg 2016-28 ble vedtatt 10. mars 2016. I kommuneplanen er 
Hovin kirke og kirkegård markert som nåværende og fremtidig areal for tjenesteyting, dette 
gjelder for både alternativ nord (T2) og alternativ syd (T1). Hovin kirke ligger også innenfor 
hensynssonen for kulturhistoriske områder av nasjonal interesse langs Glomma. 
 

 
Figur 1 – Utsnitt fra kommuneplan 2016-28. 
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Reguleringsplaner 
Det er ingen reguleringsplaner som dekker arealene som omhandles i dette 
reguleringsplanforslaget. 
 
Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Retningslinjen skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle 
bærekraftige løsninger som fremmer helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og 
transportsystem bør gi kompakte tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for 
klima- og miljøvennlige transportformer. I by- og tettstedsområder og rundt 
kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og 
transformasjon. Samtidig bør hensynet til gode uteområder, lysforhold og miljøkvalitet 
tillegges vekt. 
 
Statlig planretningslinje for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
Formålet med retningslinjene er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i 
planleggingen av området. Planer skal sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet 
mot fysiske og psykiske skadevirkninger, samt skape fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter. 
Barn og unges tilbud og muligheter skal ivaretas.  
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6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) 
 
Beliggenhet  
Planområdet er lokalisert rundt Hovin kirke og kirkegård, delvis på kommunens eiendom gnr. 
104 bnr. 5 og delvis på privat eiendom gnr. 104 bnr. 1.  
 
Avgrensning 
Planavgrensningen er foreslått som vist på reguleringsplankartet og omfatter atkomstveien fra 
Stegenveien, parkeringsplass på jordet nord for kirken, Hovin kirke og kirkegård, skråning 
syd for eksisterende kirkegård ned til og med Mariakilden og vest for skråningen syd for tunet 
til Søndre Hovin. Totalt er planområdet ca. 32 daa.  
 
Tilstøtende arealers bruk/status  
Tilstøtende arealer benyttes til jordbruk og skogbruk. 
 
Eksisterende bebyggelse 
Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet omfatter Hovin kirke, Hovin kapell, stabbur 
og en nettstasjon. Planområdet grenser mot gårdstunet til Søndre Hovin. 
 
Topografi/landskapstrekk  
Kirken ligger på en høyde i et åpent jordbrukslandskap. Kirken og de store trærne rundt 
kirken kan sees fra alle himmelretninger og har god synlighet fra omgivelsene. Kirken er med 
på å definere stedet og er et viktig landemerke. 
 
Solforhold  
Det er svært gode solforhold på området. 
 
Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold 
I naturtypekartleggingen som ble foretatt 2014-15 er det to lokaliteter av spesiell interesse 
innenfor planområdet. Mariakilden og Hovin kirke. 
 

 

Mariakilden 
 

Naturtype Rik edellauvskog 

Utforming Or-askeskog 

Verdi Lokalt viktig 

Utvalgt naturtype Nei 

Nøyaktighetsklasse 50 - 100 m 

Verdibegrunnelse Rik men ung edelløvskog som trolig er ei gjengrodd beitemark. Mariakilden er et viktig 

kulturminne. Vurderes som lokalt viktig C. 

Innledning Spydeberg var i 1995 en prøvekommune for kartlegging av naturtyper og kartleggingen ble 

gjennomført av Wergeland Krog Naturkart. I 2014 foretok Wergeland Krog Naturkart en oppdatering og 

supplering av kommunens analoge naturtypekart. 
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Beliggenhet Lokaliteten ligger rett sør for kirkegården på Hovin kirke. Sørvendt skogteig i et drag dominert av 

marin avsetning. Et kildeframspring ligger sentralt i lokaliteten og er kjent som en hellig kilde - Mariakilden, en 

drikkevannskilde som har vært kjent av befolkningen i mange århundrer. Mange pilegrimer på vei til hellige 

steder drakk av Mariakilden. Det blir fortalt at syke mennesker ble friske ved å drikke vann fra kilden. 

Naturtyper Edelløvskog dominert av or-askeskog m innslag av spisslønn. Sørøst for området går skogtypen 

over i gran-produksjonsskog. Vanlige arter i feltsjiktet er springfrø, skogstjerneblom, humle, skogstorkenebb, 

kratthumleblom, brennesle, ormetelg, hvitveis, korsknapp, vendelrot, gjøksyre, firblad samt oppslag av ask og 

spisslønn. Innslag av hasselkjerr tyder på at området var lysåpent tidligere, trolig var dette beitemark. Det 

største treet i området er ei osp. Vann fra kilden danner et vått sig gjennom lokaliteten og ender opp i en 

delvis gjengrodd dam nederst. 

Artsmangfold Ingen spesielle arter men de rødlistede artene alm NT og ask NT påvist og ask er 

dominerende treslag. 

Påvirkning En sti går gjennom skogen og fram til den hellige kilden og ved kilden er det noen benker og en 

Mariafigur. Mange av trærne er angrepet av askesjuke. 

Fremmede arter Innslag av platanlønn i lokaliteten. 

Skjøtsel Fri utvikling men platanlønn kan med fordel fjernes. 

Totalareal 3,3 daa 
 

 
Hovin kirke 

 

Områdenavn Hovin kirke 

Naturtype Parklandskap 

Utforming Kirkegårder 

Verdi Viktig 

Utvalgt naturtype Nei 

Nøyaktighetsklasse < 20 m 

Verdibegrunnelse Gammel lokalitet med enkelte store trær med frodig lavflora. Den eldste og største aska er 

fortsatt frisk. Lokaliteten vurderes som viktig B. 

Beliggenhet Hovin kirke ligger øst i Spydeberg kommune på en høyde i terrenget langs kongeveien der den 

kommer opp fra Onstad sund. Hovin kirke ligger i Hovin sokn i Vestre Borgesyssel prosti. Den er bygget i tre 

og ble oppført i 1620. Som navnet indikerer (hov) har lokaliteten trolig en vesentlig lengre historie som religiøst 

samlingspunkt. Kirken er fredet men det er usikkert om dette omfatter trærne på kirkegården. 

Naturtyper Kirkegård med store edelløvtrær hvor ask er dominerende i antall og også det største treet i 

parken. Dette er ca. 3,5 m i omkrets og var ikke angrepet av askeskuddsyke ved befaringen. Etter ask er 

spisslønn den vanligste arten og det vokser dessuten noen mindre eiketrær her. Av andre løvtrær fantes osp 

og hengebjørk. 
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Artsmangfold Stedvis frodig epifyttisk lavflora men ingen spesielt sjeldne arter. Påviste mindre vanlige arter i 

dag er askeragg og skålragg. Det var dessuten mye allélav på noen av trærne. 

Påvirkning Askeskuddsjuke ble påvist på minst to trær. 

Skjøtsel Ved slått av plenen er gressklipperen stilt så lavt at den i stor grad skader røttene på trærne, særlig 

på kollen nordvest for kirken. 

Landskap Nedenfor kirkegården finnes det en ravinedal med edelløvskog. 

Totalareal 5,6 daa 

 
 
Kulturminneverdier 
Det er knyttet store kulturminneverdier til kirken og kirkegården. Det er også funnet 
arkeologiske kulturminneverdier i forbindelse med arkeologisk registrering innenfor 
planområdet. Alle kulturminneverdiene er merket inn på plankartet. 
 
Området dekkes også av hensynssonen for kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse langs 
Glomma. 
 
 
Vei- og trafikkforhold  
Planområdet har atkomst fra fylkesvei 233 Stegenveien. Stegenveien har en ÅDT på 633. 
Dette er lite trafikk. 
 
 
Landbruk 
Planområdet omfatter også dyrket mark som er i full produksjon.  
 
Næring 
Innenfor planområdet drives det jordbruk med kornproduksjon. 
 
Barn og unge/ friluftsliv 
Planområdet benyttes ikke som et lekeområde, men det er en tursti ned mot Mariakilden som 
er et interessant turmål. Kongeveien nord for kirken mot Glomma er en turvei gjennom 
kulturlandskapet ned mot Glomma hvor det for lengre tid tilbake var fergeforbindelse over 
Glomma til Askim kommune.  
 
 
Privat og offentlig servicetilbud 
Kirken og kirkegården er offentlige områder. 
 
 
Offentlig kommunikasjon/ kollektivdekning 
Det finnes ikke offentlig kommunikasjon til eller forbi planområdet bortsett fra skolebussen. 
 
 

Teknisk infrastruktur 
Kirken har offentlig vann og avløp. 
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Risiko og sårbarhet 
Det er ikke registrer sårbare forhold i eller ved planområdet. 
 
 
 
 

7. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET MED 
KONSEKVENSUTREDNING  

 
 
 

Innledning 
For alternativ syd er kirkegården plassert sydvest for kirken. Atkomsten til kirkegården er en 
fortsettelse av atkomstveien som leder mot inngangsdøren til kirken. Veien ned til 
kirkegården ligger med en helning 1:20, dette er i tråd med krav til universell utforming og 
sørger for tilgjengelighet for alle slik veiledningene for universell utforming krever. 
Parkeringsplassen for alternativ syd er lik som for alternativ nord. Kirkegården i alternativ syd 
har like god gravplasskapasitet som alternativ nord, i tillegg er det satt av arealer til 
urnelunder på flere lokaliteter. Alternativ syd er plassert slik at gårdsbebyggelsen og 
gårdstunene vest for kirken blir skjermet. Alternativ syd beslaglegger mindre dyrket mark enn 
alternativ nord.  
 
Alternativ syd er utredet fordi kommunestyret har bedt administrasjonen om å utrede et 
alternativ til det opprinnelige forslaget, opprinnelig forslag omtales som alternativ nord. 
Bakgrunnen for å utrede alternativ syd er å få innpasset en utvidelse av kirkegården som 
ligger bedre i terrenget samt ivaretar nødvendige hensyn til naboer av kirken. 
 
 
Overordnede planer og vedtak 
Alternativ syd er i tråd med overordnede planer på lik linje som alternativ nord. 
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Reguleringsformål 
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Byggeformål   
Planforslaget foreslår ingen ny bebyggelse. I dette forslaget er det arealbeslag for lokalisering 
av ny parkeringsplass P2 nord for kirken, ny parkeringsplass P3 vest for kirken samt nye 
gravplasser og etablering av atkomstvei til gravplassene som representerer nye byggeformål.  
 
 
Tilgjengelighet/universell utforming 
Fra kirken er det i skisseprosjektet som ligger til grunn for reguleringsplanforslaget 
prosjektert en prosesjonsvei/atkomstvei til kirkegården som ivaretar kravene til universell 
utforming. Veien er lagt inn i skråningen med en slynge syd-øst for låven på Søndre Hovin og 
hele veien ligger med en helning på 1:20. Fra prosesjonsveien er det planlagt atkomstveier 
frem til gravplassene som ligger på et relativt flatt område slakt skrånende fra nord mot syd. 
Prosesjonsveien skal bindes sammen med eksisterende vei i eksisterende kirkegård slik at det 
skal være mulig å bevege seg fra kapellet ned til ny kirkegård også. Veien på eksisterende 
kirkegård skal ikke få endrede stigningsforhold. Det er foreslått en parkeringsplass rett vest 
for kirken for mennesker med spesielle behov for tilrettelegging. Prosesjonsveien er tegnet 
bred nok for å kunne kjøre ned til kirkegården, men det er ikke åpnet opp for kjøring på denne 
veien i bestemmelsene da det ikke er lagt inn snuplass eller parkeringsplass ved kirkegården 
alternativ syd. 
 
Barn og unge/friluftsliv 
Det er ikke gjort spesielle valg av løsninger som legger spesielt til rette for barn og unge i 
planforslaget, men barn og unge samt forholdet til friluftsliv og rekreasjon er likevel ivaretatt. 
Turvei Kongeveien nord for kirken blir ikke berørt av planene, turstien mot Mariakilden blir 
sikret reguleringsmessig i kartet og vil kunne erverves av kommunen for offentligheten. Ved 
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anleggelse av ny offentlig parkeringsplass vil offentligheten sikres muligheter for parkering 
også til bruk for å gå tur samt bedre mulighetene for at flere kan besøke Hovin kirke og 
kirkegård. Dette gjelder like mye barn som eldre. 
 
 
Trafikkforhold 
Det er ikke foreslått en fysisk endring av fylkesvei 233 Stegenveien. Deler av Stegenveien er 
likevel tatt inn i reguleringskartet for å vise og sikre at krysset mellom Stegenveien og 
atkomstveien til kirken har ivaretatt siktkrav. Samtlige veier og samferdselsanlegg er regulert 
som offentlige veiarealer, dette for å sikre offentligheten atkomst til kirken og kirkegården.  
 
Det er ikke valgt å regulere inn fortau eller andre trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter 
verken i alternativ nord eller syd. 
 
For transport av mennesker med spesielle behov er det foreslått en kjørevei vest for kirken 
med vendemulighet for biler. 
 
 
Parkering  
Parkeringsløsning for alternativ syd er identisk med alternativ nord bortsett fra 
parkeringsplass P3 som er foreslått i tillegg for alternativ syd. P-plassene i P3 skal være for 
mennesker med vanskeligheter for å komme seg til kirken. 
 
 
Forurensing og avfallshåndtering 
Ved utvidelse av kirkegården vil det bli større trafikk og flere besøkende til området. Dette vil 
spesielt resultere i mer avfall etter stell av gravplassene. Avfallet fra stell vil håndteres av 
ansatte i Spydeberg menighetsråd som drifter kirkegårdene. Biologisk avfall fra stell må 
håndteres på en slik måte at det minimerer spredning av svartelistede planter. 
 
Naturmiljø 
Gjennomføring av tiltaket vil resultere i at vegetasjon må fjernes, ny kirkegård er stort sett 
plassert på dyrket mark for å kunne ta vare på vegetasjon innenfor området. Det vil være 
vurderinger knyttet til om de store trærne skal fjernes eller bevares, dette er diskusjoner som 
må tas med antikvariske myndigheter gjennom videreføring av prosjektet. Hvor mye og 
hvilken vegetasjon som skal sikres vil bestemmes gjennom byggesaksbehandling og 
samhandling med Riksantikvar og Fylkeskonservator. Viktig vegetasjon rundt Mariakilden er 
sikret gjennom planen ved at det er lagt inn hensynssone for naturmiljø i store deler av 
skråningen syd for kirken/kirkegården. Bjørkealleen fra Stegenveien mot kirken er også sikret 
gjennom bestemmelser og hensyn tatt i planarbeidet. 
 
Grunnforhold 
Det er gjennomført geotekniske undersøkelser av området for å få vurdert om området er 
skredutsatt. Det er ikke funnet forhold i grunnen som tilsier at massene i området vil skli ut 
eller representere en skredfare. Det er likevel fra ROS-analysen poengtert at i byggesaken må 
det prosjekteres i tiltaksklasse 2 eller 3 for geoteknikk. 
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Flom 
Planområdet er ikke utsatt for flom. Men det må i prosjektering og gjennomføring av 
utbyggingen tas høyde for å løse overvannshåndteringen slik at nærliggende områder ikke 
påføres negative konsekvenser. 
 
 
Landskap, estetikk og konsekvenser for naboer 
Landskapet er vurdert ut fra fjernvirkning og siktlinjer fra kirkegården. For siktlinjer fra 
kirkegården er alternativ syd vurdert som mer gunstig enn alternativ nord mhp. opplevelsen 
av landskapsrommet. Det er kvalitet at blikket kan hvile på både åsene i det fjerne og de nære 
kvaliteter i kirkegårdens nærhet. Det store vidsynet er en kvalitet som alltid har eksistert som 
en viktig kvalitet på dagens kirkegård og denne kvaliteten er viktig å bringe videre i 
fremtidige planer. 
 
For fjernvirkning er hvert av alternativene plassert og formet slik at fjernvirkningen av dem 
vil underordne seg kirkens historiske plass i landskapet. I og med den frodige vegetasjonen 
mot syd-vest fremstår alternativ syd som et alternativ med større mulighet for visuell 
underordning ift. de overordnede trekkene i kulturlandskapet. Dette alternativet fremstår 
derfor som det mest gunstige ut fra et ønske om å dempe fjernvirkningen av 
kirkegårdsutvidelsen. 
 
I forhold til naboer er alternativ syd å foretrekke. Gårdstunet på Søndre Hovin vil ha fullt 
innsyn til en kirkegård plassert som alternativ nord og visa versa. Alternativ syd er mer 
skjermet fra tunet da driftsbygning og vegetasjon samt høydeforskjellen ned til kirkegård 
alternativ syd hindrer innsyn fra/til gårdstunet.  
 
For å få tilrettelagt for gravplassene må terrenget heves. Terrenget må heves opp mot 3,5 
meter på det høyeste. Terrenghevingen avsluttes med en skråning i felt VS2. Denne 
skråningen skal beplantes for å markere avslutningen av kirkegården og danne rammen rundt 
denne. Terrengendringene for kirkegården i alternativ syd er vist i vedlagte snitt. 
 
 
Kulturminner  
Det er til dels store kulturminneinteresser i området rundt Hovin kirke og kirkegård da kirken 
er plassert på gammel middelalder kirkegrunn. Hovin kirke og middelalderkirkegården er 
fredet. Det er også gravhauger rett vest for kirken og det er gjort arkeologiske funn på jordene 
både vest og nord for kirken. Den hellige Mariakilden ligger syd for kirkegården og denne er 
fredet. 
 
All aktivitet med å få prosjektert utvidelse av kirkegården må være i tråd fredningshensyn og 
vernehensyn. Kommunen ønsker å ha god dialog med kulturminnemyndighetene for 
utvidelsen av kirkegården. Alternativ syd virker å ha tatt mer hensyn til kulturminneverdiene i 
området da opplevelsen av kirken plassert i et åpent landbruksområde ivaretas for alternativ 
syd. 
 
 
 
Risiko og sårbarhet 
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for planområdet. Det er 
ikke funnet forhold som tilsier at det ikke kan etableres ny kirkegård som foreslått. 
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Konklusjonen fra ROS-analysen sier: 
Planområdet fremstår generelt, med de tiltak som er beskrevet i ROS-analysen og forutsatt 
fulgt, som lite sårbart. 
 
 
Konsekvenser for næringsinteresser 
Planforslaget vil gi negative konsekvenser for jordbruksinteressene når arealer må 
omdisponeres fra dyrket mark til kirkegård. For alternativ syd vil det måtte tas mindre dyrket 
mark enn for alternativ nord. Atkomster til jordene blir opprettholdt og manøvreringsarealer 
for landbruksmaskiner blir ivaretatt i forslaget for alternativ syd. 
 
 
Juridiske og økonomiske konsekvenser for Spydeberg kommune 
Planforslaget for alternativ syd vil kreve at Spydeberg kommune erverver grunn for 
utvidelsen av kirkegården og parkeringsplassen. Det samme gjelder for alternativ nord. 
Dersom grunneier motsetter seg erverv må kommunen ekspropriere grunn for at tiltaket kan 
gjennomføres. 
 
 
 

8. MEDVIRKNING OG INNKOMNE INNSPILL 
 
 

Innkomne merknader etter kunngjøring og varsel om oppstart: 
1.   Fylkesmannen i Østfold, brev av 26.06.2014 
2.   Riksantikvaren, brev av 30.06.2014 
3.   Statens vegvesen, brev av 22.05.2014 
4.   Østfold fylkeskommune, brev av 26.06.2014 
5.   Norges vassdrag og energidirektorat (NVE), brev av 30.06.2014 
6.   Den norske kirke v/rådgiver gravplassaker, brev av 17.06.2014 
7.   Den norske kirke v/Spydeberg felles menighetsråd, brev av 18.06.2014 
8.   Torill Hovin, brev av 20.06.20014 
9.   Spydeberg bondelag, brev av 23.06.2014 
10. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, innspill av 01.09.2014 
11. Eldrerådet, innspill av 01.09.2014 
 
Sammendrag: 
 
1. Uttalelse fra Fylkesmannen i Østfold, datert 26.06.2014 
Fylkesmannen minner om at arealendringer skal registreres i KOSTRA, og at størrelsen av 
arealbruksformålet bør fremgå i planprogrammet. Fylkesmannen gjør også kommunen klar 
over at tiltaket utløser krav om konsekvensutredning, og mener at området bør feltkartlegges 
av en fagperson med tanke på naturmangfold. Nasjonale føringer gir krav om høy 
arealutnyttelse for god areal- og transportplanlegging, og jordvernet gjør at bruk av 
dyrkamark må reduseres til et minimum. Alle planer som er ute til offentlig ettersyn skal ha 
planprogram, og krav til KU må tydeliggjøres jf. § 4-2. Fylkesmannen viser til kravene i Plan 
og bygningsloven § 3-1, i tillegg til særlige hensyn som bør tas til; universell utforming, 
naturmangfold, samfunnssikkerhet, forurensing, klima, energi og kartfremstilling.  
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Kommentarer til Fylkesmannen i Østfold: 
Arealendringene skal registreres i KOSTRA, og arealoppstilling vil fremgå i 
planbeskrivelsen. Planforslaget er avhengig av KU, men da det har vært en 
kommuneplanprosess i tiden mellom varsel om planoppstart og videre behandling slik at 
arealene er klarert i overordnet plan mener kommunen at kravet til KU ikke er gjeldende slik 
de var på varslingstidspunktet. Det er likevel utredet hvilke konsekvenser planforslaget vil 
bety for omgivelsene og for direkte berørte arealer. Jordvernet er et sentralt tema i denne 
saken, se kapittel om konsekvenser. Videre er universell utforming viktig i denne saken, det 
må sikres at alle vil få god atkomst til kirkegården. Naturmangfoldet er gjennom 
kartleggingen gjort i 2014-15 ivaretatt i plankart og bestemmelser som sikrer bevaring av 
naturmiljøet rundt kirken. 
 
2. Uttalelse fra Riksantikvaren, datert 30.06.2014 
Kirken og kirkestedets plassering i landskapet må stå i fokus, og ikke svekkes ved en 
eventuell utbygging i syd. Riksantikvaren viser til tidligere uttalelse vedr. kirkegårdsutvidelse 
alt. Nord, og bemerker at avmerking av hensynssone d) fremdeles gjelder for Hovin kirkested 
med tilhørende kirke og kirkegård, og alle inngrep i det automatisk fredete kulturminnet er 
søknadspliktig. Dette gjelder også for deler av prosesjonsvei fra kirken i sør. Parkeringsarealet 
nord for kirken lagt som en lang, utstrakt plass foran kirken er uakseptabel og virker 
skjemmende for opplevelsen av kirken og kirkestedet. Riksantikvaren gjør videre 
oppmerksom på at de trenger informasjon om terrengbearbeiding, materialbruk, vegetasjon, 
samt ha mulighet til å vurdere virkningen av utvidelsen ift. Kirkestedet. Mikaelskilden er 
lokalisert sør for Hovin kirke og er automatisk fredet, det bes om at det blir tatt hensyn til 
denne i det videre planarbeidet.  
 
Kommentarer til Riksantikvaren: 
Riksantikvarens merknader er ivaretatt i forslaget til reguleringsplan. Kommunen vil i 
samarbeid med Riksantikvaren gjennom prosessen for både regulering og prosjektering gjøre 
vårt til at Hovin kirke og kirkegårdsutvidelsen utformes på en slik måte at verne- og 
fredningsinteressene blir ivaretatt. 
 
3. Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 22.05.2014 
Statens vegvesen ber om at Fylkesveg 233 (Stegenveien) tas med i planen med tilhørende 
frisiktsoner jf. håndbok 263. Dersom det avdekkes behov for utbedring i avkjørselen skal 
dette tas med som rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene, SVV skal godkjenne disse før 
gjennomføring. Det anbefales også at det settes av plass til sykkelparkering. 
 
Kommentar til Statens vegvesen: 
Det er lagt inn en bestemmelse som ivaretar merknaden. 
 
4. Uttalelse fra Østfold Fylkeskommune, datert 26.06.2014 
Fylkeskonservatoren gjør oppmerksom på at forhold vedrørende parkering som ble diskutert i 
forbindelse med alternativ nord, også gjelder for alternativ syd. Det er nødvendig med 
arkeologiske undersøkelser i området før Fylkeskonservatoren kan gi endelig uttalelse i saken. 
Kostnadene av en slik undersøkelse dekkes av tiltakshaver. Dersom det påtreffes automatisk 
fredede kulturminner under utgravingen, og tiltakshaver likevel ønsker å realisere 
utbyggingen, blir saken oversendt Riksantikvaren for behandling. Registreringen kan ikke 
gjøres vinterstid, og fylkeskonservatoren ønsker å bli kontaktet i god tid før registreringen 
skal starte. Arkeologisk utgraving kan måtte skje innenfor vekstsesongen dersom det ikke er 
tid etter innhøsting. Tiltakshaver stiller med gravemaskin på minimum 15 tonn og erfaren 



Side 17 av 19 
 

 

sjåfør som helst har vært med på dette tidligere. Fylkeskonservatoren sendte også over ett 
kostnadsoverslag for registreringene. Eventuelle funn i utgravingen kartfestes av 
fylkeskonservatoren. Kabler og rør i området påvises/avklares før arbeidet starter. 
Tiltakshaver må varsle grunneiere før oppstart.  
 
Kommentar til Fylkeskonservatoren: 
Arkeologisk registrering er utført. 
 
5. Uttalelse fra Norges vassdrag og energidirektorat (NVE), datert 30.06.2014 
NVE vil gjøre oppmerksom på at planområdet i sin helhet ligger i et område med marine 
avsetninger, og at selv om området er kartlagt for i forhold til kvikkleireskred (NGI rapport 
09.02.2006) gjelder denne kartleggingen kun for felt større enn 10 daa og kun løsneområder. 
På den bakgrunn vil NVE nevne at det likevel kan finnes mindre skredfarlige områder som 
ikke er kartlagt. Det er opp til tiltakshaver å dokumentere tilstrekkelig sikkerhet, og NVE 
anbefaler kommunen å kontakte en geotekniker for å vurdere tiltaket. NVE ber om at deres 
retningslinjer «Flaum- og skredfare i arealplaner 2/2011» vil bli lagt til grunn i det videre 
planarbeidet, og at utredningene følger NVEs veileder nr. 7/2014.  
 
Kommentar til NVE: 
Det er gjort grunnundersøkelser i området og det er ikke indikert at området er skredutsatt.  
 
6. Uttalelse fra Den norske kirke v. rådgiver gravplassaker, datert 17.06.2014 
Den norske kirke synes alternativ syd har potensiale, men må utredes bedre før det tas stilling 
til forslaget. Det som blant annet må utredes er tilgjengelighet, der det også henvises til 
gravferdsloven og universell utforming. Geotekniske forhold med tilstrekkelig jorddybde og 
dybde til grunnvann og sammensetningen av masser for å kunne få en god nedbryting. 
Kulturlandskapet, det er bekymring for store innhogg i kulturlandskapet ved en utvidelse av 
atkomstvei. Utvidelsen av kirkegården må også ta hensyn til kulturminnene på stedet. Det sies 
også at de generelt er fornøyd med at planen legger opp til en grundig gjennomgang av 
overnevnte tema.  
 
Kommentar til rådgiver for gravplassaker: 
Det er gjort et forprosjekt som ligger til grunn for reguleringsplankartet. Skissen i 
forprosjektet viser at tilgjengelighet løses i forslaget. Prosesjonsvei fra kirken til gravplassene 
har en helning på 1:20 og svarer dermed ut kravene til universell utforming. Det skal ikke 
være mer enn 400 meter prosesjonsvei frem til gravplass. Alternativ syd er skissert og kotert 
slik at inngrepet i landskapet blir så lite som mulig, dette vil bli ytterligere bearbeidet 
gjennom detaljprosjekteringen slik at kirkegården tilpasses landskap og gode atkomstforhold. 
 
7. Uttalelse fra Den norske kirke v. Spydeberg felles menighetsråd, datert 18.06.2014 
Menighetsrådet vil komme med følgende innspill til planprosessen; driftsutgifter med tanke 
på stell og vedlikehold av kirkegården. Sikre en god atkomst til kirkegården fra både 
parkering og kirken. Ta spesielle hensyn til universell utforming da en stor andel eldre steller 
graver osv. Geotekniske vurderinger for å hindre utglidning. God vurdering for prosesjonsvei 
fra kirke og parkering. De vil også belyse at dette planforslaget sikrer tilstrekkelig vannposter 
og lysmaster på kirkegården.  
 
Kommentarer til Spydeberg felles menighetsråd: 
Vedr. vedlikeholdskostnadene og driftsutgifter er dette forhold som vil fremkomme gjennom 
detaljprosjektering av kirkegården. I den fasen av prosjektet vi er nå er det byggekostnadene 
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vi trenger å få et godt bilde av. Det er gjort en kostnadsvurdering av alt. nord og syd for 
tidligfase. Her er kostnadene for alternativene nærme hverandre i størrelse. Det er prosjektert 
en atkomstvei til kirkegården som ivaretar krav til universell utforming. Tilstrekkelige 
vannposter og belysning av kirkegården skal ivaretas i tråd med krav. 
 
8. Uttalelse fra Torill Hovind, grunneier, datert 20.06.2014 
Undertegnede er fornøyd med at alternativ syd vurderes, og mener dette alternativet vil være 
positivt for hennes gårdsbruk. Hun vil likevel spille inn at det er viktig med mulighet for 
gårdsvei fra gårdsplass og rundt nordsiden av låven, og ned til jordene på øst og sydsiden. I 
tillegg vil det bli nødvendig med en vegetasjonsskjerm mellom vei og planlagt gravplass.  
 
Kommentarer til Torill Hovind: 
Gårdsvei fra gårdsplass rundt nordsiden av låven hindres ikke som følge av forslaget. Det skal 
etableres vegetasjonsskjerm mellom kirkegården og gården. 
 
9. Uttalelse fra Spydeberg Bondelag, datert 23.06.2014 
Bondelaget er positive til alternativ syd, siden det blir bygget mindre på dyrket mark i dette 
alternativet.  
 
Kommentarer til Spydeberg Bondelag: 
Tas til etterretning. 
 
10. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har etter møte 01.09.2014 vedtatt å komme 
med følgende innspill med tanke på universell utforming for alternativ syd. Det må legges opp 
til en akseptabel kjørevei til gravplassene, parkeringsplassene må utbedres og at gangstiene 
må tilpasses med eventuelle rekkverk i skrånende terreng. 
  
Kommentarer til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne: 
Det er prosjektert en gang- og sykkelvei som vil være bred nok for kjøretøy ned til 
kirkegården. Hvorvidt det skal tillates kjøring på denne veien er nok et spørsmål som vil 
skape debatt. Det er foreløpig ikke lagt til rette for kjøring og parkering på kirkegård i 
alternativ syd. Rekkverk og andre installasjoner vil det tas stilling til i prosjekteringsfasen av 
kirkegården. 
 
A11. Eldrerådet fattet i møte 01.09.2014 vedtak om å stå ved sine tidligere uttalelser og vil 
holdes løpende orientert. De ønsker heller ikke høringer på sommeren, da de normalt ikke har 
møte. 
 
Kommentar til Eldrerådet: 
Tas til etterretning. 
 
 
 
 

9. FORSLAGSSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR 
 
Administrasjonen i Spydeberg kommune har med dette utredet et alternativ syd for ny 
kirkegård ved Hovin kirke.  
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Alternativ syd tar bedre vare på landskapet og forholdet til naboer. Opplevelsen av at kirken 
ligger i et åpent kulturlandskap ivaretas best i alternativ syd. Geoteknisk synes det som at 
alternativ syd er godt egnet. Alternativ syd tar mindre produktiv landbruksjord enn alternativ 
nord. Parkeringsløsning er identisk i begge alternativene. Det tilrettelegges for ca. like mange 
gravplasser i begge alternativene. 
 
For alternativ syd vil overvannshåndtering kunne løses uten store inngrep. 
 
Avstandskrav fra kirke til gravplass ivaretas i begge alternativene. 
 
Kostnadsmessig ser det foreløpig ut til at begge alternativene vil koste ca. det samme å 
anlegge. Det er ikke gjort kostnadsvurderinger for drift og vedlikehold av alternativene. 
 
 
Bakdelen for alternativ syd er at prosesjonsveien vil ligge med en stigning på 1:20. Dette er 
innenfor kravene til universell utforming og er dermed definert i loven til å være 
uproblematisk. 
 
 


