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FORORD 

Spydeberg kommune er forslagsstiller og ansvarlig for forslaget til planprogram. Spydeberg kommune 
ønsker med dette å sette i gang planarbeid som kan tilrettelegge for utvidelse av Hovin kirkegård. Det er 
behov for å utvide kirkegården som gravsted for befolkningen som sogner til Hovin kirke. Det skal 
tilrettelegges for både kistegraver og for urner.  
 
Det har tidligere blitt utarbeidet et forslag om utvidelse av kirkegården mellom Stegenveien og kirken, 
alternativ nord. Kommunestyret ønsker nå å utrede et alternativt forslag sørvest for kirken, alternativ sør, før 
kommunen bestemmer seg for hvilket alternativ som skal bygges ut. 
 
Parkeringsforholdene skal utbedres og ny kirkegård skal utformes i tråd med prinsippene om universell 
utforming. Ny kirkegård skal tilrettelegges slik at kirkegårdskapasiteten blir god for mange år fremover. 
 
Planprogrammet skal redegjøre for hvilke problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte og hvordan 
planprosessen skal gjennomføres. Programmet skal også ta for seg hvilke problemstillinger som skal 
granskes nærmere og hvilke utredninger som anses nødvendig for å gi et godt beslutningsunderlag. I tillegg 
vil planprogrammet vise avgrensingen av planområdet. 
 
I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger og etter plan- og bygningslovens § 4-2, legges forslaget til 
planprogram ut til offentlig ettersyn og sendes på høring til berørte myndigheter, grunneiere og 
interesseorganisasjoner. 
 
Tidspunkt for utlegging er 14.05.2014 og frist for å sende inn merknader er 30.06.2014. Etter at forslag til 
planprogram har vært på høring vil Spydeberg kommune sammenfatte og vurdere innkomne merknader før 
forslaget med eventuelle endringer blir politisk behandlet i Spydeberg kommune for fastsetting av 
planprogrammet. 
 
 
Uttalelser til planprogrammet kan sendes til:   post@spydeberg.kommune.no - eller 

 
Spydeberg kommune 

        Stasjonsgata 35 
1820 Spydeberg 

 
 
Eventuelle spørsmål vedrørende planprogrammet kan rettes til: 
 
Marius L. Sandli-Ødegaard, tlf.: 901 99 610 eller e-post: marius.sandli-odegaard@spydeberg.kommune.no  
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1 BAKGRUNN OG MÅL FOR PLANPROGRAM OG PLANARBEID 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at Hovin kirke kan utvide kirkegården og 
gravplasskapasiteten på kirkegården. Det er i dag for liten parkeringsdekning ved kirken, dette skal løses i 
dette planarbeidet. Hovin kirke er en gammel middelalderkirke, og det blir viktig i planarbeidet å sørge for at 
kulturminnene i området blir ivaretatt på best mulig måte samtidig som kirkegården gis mulighet for 
utvidelser.  
 
I kommuneplan for Spydeberg kommune 2007 - 2020 er utvidelsesområdet vist mellom Stegenveien og 
kirken, alternativ nord. Nå ønsker kommunestyret at det utredes for muligheter for å lokalisere utvidelsen av 
kirkegården mot syd, alternativ syd. Denne lokaliseringen er i strid med overordnet plan, og det må derfor 
utarbeides planprogram for dette alternativet. Dette planarbeidet vil derfor være et viktig arbeid i forkant av 
beslutningen om hvor utvidelsen av kirkegården skal gjøres.  
 
Alternativ nord har tidligere vært lagt ut til offentlig ettersyn, men reguleringsplan for alternativ nord er ikke 
vedtatt.  
 
For alternativ syd er det foreløpig kun utarbeidet et skisseforslag. 
 
Alternativene er i dag dermed ikke like godt utredet, og det er derfor vanskelig å kunne ta en beslutning om 
hvor utvidelsen skal skje. 
 

 
 
Figur 1 - Illustrasjonen viser en mulig utvidelse av kirkegården mot nord – alternativ nord. 
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Figur 2 - Illustrasjonen viser en mulig utvidelse av kirkegården mot sydvest – alternativ syd. 
 
 
 
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planen og avdekke behov for utredning av mulige 
virkninger endringene i området vil kunne få for miljø og samfunn. Planprogrammet skal være grunnlag for 
etterfølgende konsekvensutredning av tiltaket, samt beskrive fremdrift og opplegg for medvirkning og 
informasjon. Forslag til planprogram skal varsles og sendes på høring før Spydeberg kommune godkjenner 
planprogrammet. 
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2 BEHOVSANALYSE 

Kommunen har et behov for å tilrettelegge for økt kapasitet for kirkegårdene i kommunen. Befolkningen i 
kommunen er økende og kapasiteten ved Hovin kirkes kirkegård er liten. Dersom dagens kirkegård blir fylt 
opp må de som sogner til Hovin kirkegård gravlegges andre steder i kommunen. Dette er ikke ønskelig.  
 
Det er pr. i dag ca. 45 ledige gravplasser ved Hovin kirke. Det gravlegges ca. 15 pr. år, dette betyr at det tar 
ca. 3 år før kirkegården ved Hovin er full. Derfor haster det med å få besluttet hvor utvidelsen av kirkegården 
skal skje.  
 
Det er for øvrig gravplasser andre steder i kommunen som har kapasitet en tid fremover. 
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3 ALTERNATIVE LØSNINGER 

Utvidelsen av kirkegården har nå to alternative løsninger.  
Alternativ nord som tidligere har blitt varslet og vært til offentlig ettersyn, denne planen er ikke 2.gangs 
behandlet i kommunen. 
Alternativ syd har kommet som et innspill i prosessen for behandling av alternativ nord og har således ikke 
tidligere vært varslet. 
 
Spydeberg kommune ønsker å treffe en beslutning om hvilket alternativ som skal realiseres, og er avhengige 
av å få et reelt beslutningsunderlag. Planene for alternativene må derfor ha kommet like langt i 
planleggingsprosessen før beslutning kan tas. 
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4 DAGENS SITUASJON 

4.1 Eksisterende kirkegård 

 
 
Figur 3 – Ortofoto/flyfoto viser Hovin kirke og eksisterende kirkegårdsanlegg. 
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4.2 Planområdet 

 
Figur 4 – Varslingskartet viser foreslått planavgrensning. 
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4.3 Forhold til eksisterende arealplaner 

4.3.1 Kommuneplan 

Kommuneplanens arealdel 2007-2020 har i vedtatt plankart avmerket området til bruk som nåværende 
offentlige bygg og anlegg samt LNF-område. Nåværende offentlige bygg og anlegg inkluderer Hovin kirke 
og eksisterende kirkegård. Utvidelsen av kirkegården (alternativ syd) vil for store deler ligge innenfor arealer 
avsatt til LNF-område.  
 

 
 
Figur 5 – kommuneplanens gjeldende plankart, rødt område er kirken og kirkegården, rosa område er 
alternativ nord. 
 

4.3.2 Reguleringsplaner 

Hele planområdet er i dag uregulert.  
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5 UTREDNINGSTEMAER OG ANTATTE PROBLEMSTILLINGER 

Utredningstemaer og antatte problemstillinger som er viktige i denne plansaken skal vies ekstra 
oppmerksomhet i planarbeidet. Disse temaene utgjør konsekvensutredningen i planarbeidet.  
 
Planen skal behandles i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger.  
 
Følgende tema antas som vesentlige å utrede/utdype/beskrive i det videre arbeidet med utarbeiding av 
konsekvensutredning: 
 

5.1 Kulturminner og kulturmiljø 

Hvilke hensyn som må tas i forhold til kulturminner og kulturmiljø avklares med kulturminnemyndighetene 
gjennom planarbeidet. 
 

5.2 Geoteknikk 

Det skal gjennomføres grunnundersøkelser i området for å sikre et prosjekteringsgrunnlag for geoteknikk, 
slik at områdestabilitet og setningsproblematikk blir ivaretatt for arealene til ny kirkegård. 
 

5.3 Universell utforming og brukbarhet for brukerne av ny kirkegård 

Det skal gjennom planprosessen utarbeides et forslag til løsning som sørger for universell utforming av de 
offentlige tilgjengelige arealene. 
 

5.4 Bruken av Hovin kirke og eksisterende kirkegård i anleggsperioden 

Det skal redegjøres for hvordan anleggsperioden vil bli for den daglige bruken av Hovin kirke og 
eksisterende kirkegård. 
 

5.5 Ny kirkegård med hensyn til naboer, landskap og fjernvirkning 

5.5.1 Nabohensyn 

Gården Søndre Hovin og stedet Sundås deler atkomstvei fra Stegenveien med Hovin kirke. Det må 
planlegges gode løsninger for naboskapet. 
 
Plassering av ny kirkegård mot Søndre Hovin er viktig for kirken og for gården. Endelig plassering skal være 
god nok for alle parter. 

5.5.2 Det nære landskapet 

Gode landskapsarkitektoniske løsninger og god estetikk for omkringliggende landskap er en forutsetning for 
å lykkes i planleggingen av ny kirkegård. Det skal derfor i det videre arbeidet beskrives positive og negative 
kvaliteter for den løsningen som det velges å gå videre med.  
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5.5.3 Fjernvirkning 

Endringen av fjernvirkning som et resultat av ny kirkegård skal illustreres på egnet måte i det videre 
arbeidet. 
 

5.6 Sikring av jordressurser 

Det skal vises en arealoppstilling av endret arealbruk som følge av ny kirkegård. 
 

5.7 Trafikkforhold (biltrafikk, parkering og gang-/sykkeltrafikk)  

Konsekvenser for området med hensyn til trafikkforhold skal det redegjøres for i planarbeidet.  
 
Det skal redegjøres for parkeringssituasjonen og trafikkavvikling i anleggsperioden. 
 
Anleggstrafikken skal planlegges slik at den ikke vil være til hinder for kirkens drift og arrangementer. 
 

5.8 Trafikkstøy og anleggsstøy 

Anleggsstøy vil påvirke eksisterende kirkegård, det skal derfor redegjøres for hvordan anleggelse av ny 
kirkegård skal foregå slik at anleggelsen av ny kirkegård skal foregå på en omforent måte for Hovin kirke og 
kirkegård samt for nabo Søndre Hovin. 
 

5.9 Naturmiljø (naturens mangfold – dyre- og planteliv) 

Virkningene av utbyggingen for naturmiljøet og det biologiske mangfoldet beskrives nærmere i 
konsekvensutredningen. Det skal tas spesielle hensyn til truede og sjeldne arter innenfor området. 
Naturmangfoldslovens syv prinsipper skal ligge til grunn for videre arbeid. 
 

5.10 Nærmiljø, friluftsliv og barn og unges oppvekstsvilkår 

Dagens situasjon beskrives. I konsekvensutredningen skal det redegjøres for hvilke påvirkninger foreslått 
forslag vil representere. Viktige tema vil være gode forbindelseslinjer og turmuligheter for myke trafikanter. 
Det skal redegjøres for de grønne områdene, herunder parkanlegg og skog og bruken av disse områdene. 
 

5.11 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og beredskap og ulykkesrisiko 

Før endelig reguleringsplan kan godkjennes skal det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse. Denne 
analysen skal følge saken og være en del av beslutningsunderlaget.  
 
I forbindelse med konsekvensutredningen må planer for beredskap og ulykkesrisiko gjennomgås i tett 
samarbeid med brannvesen, politi, ambulanse og eventuelle andre beredskapsetater. Det må undersøkes om 
det er tilstrekkelig med brannvann i området. 
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5.12 Vann- og avløp, overvann og landbruksdrenering 

I det videre arbeidet skal det redegjøres for dagens vann- og avløpsledninger, samt om disse har tilstrekkelig 
kapasitet for ytterligere belastning. Det skal også undersøkes om kommunens ledninger trenger 
oppgraderinger i forbindelse med planlagte tiltak. 
 
Prinsipp for overvannshåndtering foreslåes i det videre arbeidet med detaljreguleringsplanen. 
 
Kartlegging av landbruksdrenering og eventuelle konsekvenser for denne beskrives i det videre arbeidet. 
 

5.13 Kriminalitetsforebygging 

Det skal planlegges for at området skal oppleves som oversiktlig og trygt. Mørke områder hvor det er lett å 
gjemme seg bort skal unngås. 
 

5.14 Øvrige temaer iht. Forskrift om konsekvensutredninger, vedlegg III 

Det er gjort en vurdering av at følgende temaer nevnt i KU-forskriftens vedlegg III ikke er relevante å utrede 
i forbindelse med utvidelsen og endringene i området: 
 

• Samisk natur- og kulturgrunnlag 

• Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 

• Risiko ved havstigning 
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6 MEDVIRKNING OG INFORMASJON 

Allmennheten, naboer og berørte parter og myndigheter varsles om oppstart av planarbeidet med 
planprogram. Det blir kunngjort gjennom annonse i avisen og på kommunens hjemmeside og direkte 
varsling per brev. Allmennheten og berørte parter gis anledning til å komme med innspill til både 
planområdet, planprosessen og planprogrammet før Spydeberg kommune fastsetter planprogrammet. 
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7 PLANPROSESS  

7.1 Planprosess 

 
 
Plan- og bygningsloven angir bestemmelser for hvordan planarbeidet skal gjennomføres, og viktige hensyn 
er åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning. I medhold av pbl. § 12-3 igangsetter Spydeberg kommune 
detaljplanregulering for utvidelse av Hovin kirkegård alternativ syd.  
 

7.2 Tidsplan 

Kunngjøring og varsel av planoppstart med høring er planlagt april 2014. Planprogrammet skal være til 
offentlig ettersyn i 6 uker. Etter at høringstider er over, gjennomføres en merknadsbehandling av mottatte 
merknader. All aktuell tematikk som fremkommer etter offentlig ettersyn av forslag til planprogram, skal 
vurderes før planprogrammet fastsettes. Etter at planprogrammet er fastsatt kan det ikke komme til nye tema 
for utredninger, utdypinger eller beskrivelser. 
 
Samtidig som planprogrammet er til godkjenning/fastsettelse starter arbeidet med detaljplanregulering og 
konsekvensutredning. Når detaljplanreguleringen anses ferdig vil Spydeberg kommunes administrasjon 
klargjøre planen for politisk førstegangsbehandling. Administrasjonen innstiller for forslag til vedtak om 
utlegg av detaljplanregulering med konsekvensutredning til høring/offentlig ettersyn. Denne høringsperioden 
er 6 uker. Etter høringen blir det foretatt en gjennomgang av alle uttalelsene i saken og eventuelle endringer 
av planen gjennomføres før planforslaget sendes til politisk annengangsbehandling for endelig vedtak.  
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