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Saken gjelder: 

Politisk saksordfører: Se behandling 

 

Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret etter at planforslaget har vært på offentlig 

ettersyn.  

 

Saksopplysninger 

Denne saken har tidligere vært behandlet politisk flere ganger. Alternativ syd har et vedtatt 

planprogram samt vedtak om å gå videre med planlegging etter at arkeologene hos 

Fylkeskonservator har klarert området samt at geoteknikere har vurdert området. 

 

I forbindelse med varsel om planoppstart mottok kommunen 10 merknader, disse er oppsummert og 

kommentert i planbeskrivelsen. 

 

 

Vurdering 

Kirkegård anlagt som alternativ syd vil passe godt inn i landskapet og gi brukerne en privat og fredelig 

gravplass å gå til som har god utsikt. Alternativ syd og nord har flere like gode kvaliteter som felles 

parkeringsløsning, antall gravplasser og tilnærmet lik utbyggingskostnad. 

 

Forskjellen i alternativene er prosesjonsvei og tilpasning til omgivelsene (landskap og naboforhold). 
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Alternativ syd sin prosesjonsvei er prosjektert med helling 1:20 som er innenfor kravene til universell 

utforming.  

 

Prosjesjonsvei ned til kirkegården er regulert bred nok for at en bil kan kjøre ned, så diskusjon om 

hvordan bilbruken skal være på kirkegården må vurderes. Administrasjonen mener at alternativ syd 

innehar svært gode landskapsmessige tilpasninger samt at alternativ syd ivaretar et godt naboskap 

med grunneier av begge alternativene. 

 

Naturen og vegetasjonen har fått gode bestemmelser som skal ivareta naturmiljøet. 

 

Planforslaget ivaretar kulturminneverdiene i området, og administrasjonen har vært på felles 

befaring med Riksantikvar og Fylkeskonservator for å ivareta kulturminnene på stedet. 

 

For begge alternativene må kommunen erverve grunn for utvidelse av kirkegård.  

 

Konklusjon 

For å kunne få en god nok sammenlikning av alternativ nord og syd før kommunen vedtar hvilket 

alternativ som skal bygges ut må alternativ syd vedtas at skal sendes ut på offentlig ettersyn. 

 

 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

Forslag til detaljreguleringsplan for Hovin kirke og kirkegård alternativ syd, planID 0123-2014-0003 

med tilhørende bestemmelser sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter plan- og 

bygningslovens bestemmelser § 12-10. 

 

Ny setning inn i punkt 4 Parkeringsplass pkt. c) 

Det skal etableres 2 ladeplasser for elbil og 2 ladepunkter for elsykkel på felt P2, f.eks. i forbindelse 

med energianlegget. 
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Utvalg for miljø og teknikk - 32/2017 

 

UMT - behandling: 
Fellesforslag fra utvalget:  

 

Rådmannens forslag med følgende tillegg:  

 

Ny setning inn i punkt 4 Parkeringsplass pkt. c) 

Det skal etableres 2 ladeplasser for elbil og 2 ladepunkter for elsykkel på felt P2, f.eks. i forbindelse 

med energianlegget. 

 

VOTERING: En (Sp) stemme mot, resten for.  

 

 

 

UMT - vedtak: 
1. Forslag til detaljreguleringsplan for Hovin kirke og kirkegård alternativ syd, planID 0123-2014-0003 

med tilhørende bestemmelser sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter plan- og 

bygningslovens bestemmelser § 12-10.  

2. Ny setning inn i punkt 4 Parkeringsplass pkt. c) 

Det skal etableres 2 ladeplasser for elbil og 2 ladepunkter for elsykkel på felt P2, f.eks. i forbindelse 

med energianlegget. 

 

 

 

 

Vedlegg: 
Vedlegg 01 - Reguleringsplankart 

Vedlegg 04 - ROS-analyse 

Vedlegg 05 - Arkeologisk rapport 

Vedlegg 06 - Grunnforhold datarapport 

Vedlegg 07 - Innspill etter varsel om oppstart 

Vedlegg 08 - Landskapsplan ortofoto 

Vedlegg 09 - Landskapsplan 

Vedlegg 10 - Profiler 

Vedlegg 11 - Nærvirkning og Fjernvirkning 

Vedlegg 12 - Planprogram 

Vedlegg 02 - Reguleringsbestemmelser 

Vedlegg 03 - Planbeskrivelse 

 

 

 


