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l BAKGRUNN  FOR  REGULERINGSSAKEN

Bakgrunnen for oppstart av reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for utvidelse av Hovin
kirkegård. Reguleringen skal sikre areal for parkering og til fremtidig gravbehov.
Eksisterende kirkegård er fremdeles i bruk og er beregnet å dekke behovet fram til
2014. Planfremmer er Spydeberg felles menighetsråd/Kirken.

Planområdet omfatter Hovin kirke og eksisterende kirkegård samt området for
utvidelsen av kirkegården, gnr/bnr 104/5 og del av 104/1 som vist i figuren under.

\.
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i

 
Figuren viser en skisse over området i et tidlig stadie av planleggingen. Plangrense er
markert med tydelig stiplet linje.
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2  DAGEN S SITUASJON

Planområdet på ca. 28daa innbefatter Hovin kirke med eksisterende kirkegård og kapell,
samt utvidelsesarealet som i dag er jordbruksareal. Kapellet har servicefunksjoner som
toalett og bårerom, og er planlagt utbedret.

Hovin er et middelalderkirkested (ID84653). En kan ikke tidfeste det første kirkebygget,
men antar at kirkestedet skriver seg helt tilbake til tvangskristningen for 1000 år siden.
I  1720 fikk kirken sitt nåværende eksteriør. Den gamle kirkegårdsmuren er fra 1838.
Gravkapellet ble innviet i 1931. Arkeologiske undersøkelser/utgravinger viser at det har
stått flere eldre bygninger på området. Blant flere automatisk fredete kulturminner
innenfor området er Mari/Michaelskilden, gravminner og gravhauger.

Den fremtidige kirkegården ligger rett nord for kirken mellom en gammel kongeveg og
fylkesveg 233, Stegenveien. Utvidelsesarealet utgjør ca. 13 dekar dyrka mark.

Den eksisterende kirkegården er omringet av skog i øst og sør, og åpnejorder mot nord.
Store trær skjermer mot gården Hovin Søndre som ligger på vestsiden av kirken.

Adkomstvegen med bjørkeallé er felles med Hovin søndre.
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Hovin kirke, kapell og kirkegård Eksisterende kirkegård ligger i kupert
terreng og er omringet av tett løvskog
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En bjørkeallé markerer adkomsten til Åpnejorder dominerer landskapet mot nord
Hovin kirke og Hovin Søndre
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Oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet består av, slik det
framkommer i kommunens eiendomsregister:

Gnr/Bm' Eiendom Eier

104/5 Hovin kirke S deber kommune

Del av 104/1 Hovin Søndre Torill Hovin

3  PLANSTATUS 1 OMRÅDET

3.1 Kommuneplan og andre overordnede planer

Planområdet er avsatt til eksisterende og framtidig kirkegård i kommuneplanen.

3.2 Godkjente reguleringsplaner

Det er ingen gjeldende regulering for arealene.

3.3 Andre planer av betydning for planarbeidet

Reguleringsplan for gang— og sykkelveg langs fylkesvei  233.
Det ble varslet oppstart 23.08.07. Referansenr Spydeberg kommune: 07/93 0-1/ILD/L12.
Saksnr Statens vegvesen, region øst: 2007/l 15687—1. Reguleringsplanen er foreløpig
ikke vedtatt, og planarbeidet er foreløpig innstilt. Denne planen har ingen direkte
konsekvens for denne planen da det er forutsatt at en eventuell fremtidig gang- og
sykkelveg vil ligge på nordsiden av fylkesvegen.

4 ANALYSE AV  PLANOMRÅDET

4.1 Lek og rekreasjon

En gammel kongeveg går fra Hovin kirke til Glomma. Den er en ca 1,5km lett turveg
for hele familien, både med sykkel og barnevogn. Det er ikke tillatt med bilkjøring på
denne vegen, så parkeringsplassen på Hovin benyttes som utfartsparkering. Mariakilden
som ligger nedenfor kirkegården, på sørsida er også et populært sted å besøke. Sagnet
forteller at dette skal ha vært en hellig kilde med undergjørende vann, og at den ble
besøkt av pilegrimer. Det går en gangveg på østsida av kirkegårdsmuren som leder dit.

4.2 Landskap og fjernvirkning

Hovin kirke og kirkegård ligger i frodige grønne omgivelser rett ved gården Hovin
Søndre. Utvidelsesarealet heller svakt mot nord/nordøst, og er godt soleksponert. Kirken
fremstår som et landemerke der den ligger høyt på en kolle med lys og utsyn. Kirken og
eksisterende kirkegård ligger omgitt av jord- og skogbruksarealer med sentrale veier i
nærheten. Store trær og åpnejorder preger området. Rundt kirken er det berg i dagen
flere steder. Sør for kirken faller terrenget bratt ned mot Glomma. Det er mange flotte
høye trær på kirkegården. Adkomstvegen til kirken har en flott allé av bjørketrær.
Området nord for Hovin kirke oppleves som et større landskapsrom. Dette forsterker
effekten av kirken som landemerke sett fra fylkesvei 233.
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Høyden over havet i planområdet stiger fra kote 133 ved Stegenvegen opp til ca kote
139 på det tilnærmet høyeste punktet hvor kirken ligger. Vegen opp til kirken fra den
gamle kongevegen er bratt, ca 1:6. På sørsiden av kirken faller terrenget bratt ned med
et fall som varierer fra 1:2 til 1:8.

4.3 Adkomst- og parkeringsforhold

Hovedadkomsten er fra fylkesvei 233, Stegenveien. Rutebussene stopper langs hele

denne.

Parkeringsplassen ved kirken er i dag svært liten og består kun av en litt utvidet
grusplass langs den gamle kongevegen. Ved store begivenheter i kirken er det ikke nok
plass. Parkeringsplassen benyttes i tillegg som utfartsparkering for rekreasjon i området.

4.4 Risiko- og sårbarhetsanalyse

I dette dokumentet kommenteres kun relevante forhold. Tiltaket innebærer liten risiko i

forhold til grunnforhold, flom, ras eller forurensninger.

Området er ikke i et område med høy risiko for radon i grunnen. Radonfare anses som
mindre relevant, da det ikke dreier seg om områder hvor mennesker oppholder seg over
lengre tid.

Det er ikke registrert sårbart floraområde innenfor planområdet, men vegetasjonen på
det gamle kirkegårdsområdet er en viktig del av kulturlandskapet langs Glomma og
rundt kirkestedet.

Bortfall av elektrisitet kan medføre ulempe for området i forhold til kjølerom. Det går i
dag elkabler over planområdet. Disse skal hensyntas i byggesaksbehandlingen og
bruken av kirkegården. Eksisterende trafo skal ikke røres.

Innenfor området er det ingen store farer forbundet med bruk av transportnett for
gående, syklende og kjørende. For gående og syklende er det relativt liten fare ved
kryssing av fv 233, Stegenvegen. På fylkesveien er det relativt liten trafikk, ÅDT 500-
1000, men blanding kjøretrafikk og gang- og sykkeltrafikk kan medføre fare.

Tilstrekkelig brannvannsforsyning og tilgjengelighet for brannbil sikres gjennom
prosjektering innenfor de begrensninger som eksisterende situasjon har.

Utvidelsesarealet i planforslaget ligger i et område som har verdiklasse A, landbruk-,
natur og friluftsområder (LNF-område) med særlig stor betydning for
landbruksproduksj on, vilt og biologisk mangfold.

Utvidelsesarealet er en del av et størrejorde som ligger på en stor leirslette nord for
Glomma. Jordet med dyrket mark heller svakt mot nordøst og består av leire med et lag

av matjord, antatt ca 30-50cm tykt. Undergrunnsmassene kan ikke anses som

drenerende. Før det gis tillatelse til tiltak skal det gjøres geotekniske
grunnundersøkelser.
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Trafikkmengden på strekningen på fv. 233 forbi avkjørsel til kirken er mellom 500-
1000 ÅDT. Trafikken på adkomstvegen til kirken/kirkens parkeringsareal blir lav og

foregår ved lav hastighet. Støydempende tiltak anses derfor ikke nødvendig.

4.5 Kulturminner og kulturmiljø

Det er foretatt arkeologiske undersøkelser i området. Disse er beskrevet i rapport fra

Østfold fylkeskommune; Kulturhistorisk registrering i Spydeberg kommune, Utvidelse

av kirkegård ved Hovin kirke. Registreringene ble gjort på det foreslåtte utvidede

arealet. Rapportens konklusjon er gjentatt nedenfor:

I  tidsrommet  16.10.  — 23.10. 2008 foretok Østfold ]j/lkeskommune en registrering på

Hovin nordre i Spydeberg kommune. Det ble sokesjaktet med gravemaskin på jordet

nord for Hovin kirke. Under registreringen ble det påvist automatisk  fiedede

kulturminner iform av forhistoriske bosettings-, dyrkings- og aktivitetsspor. Funnene

inkluderer stolpehull, udefinerte groper og et førhistorisk dyrkingslag. En av de

udefinerte gropene kan være en ovn. Det ble også funnet keramikk, brent bein og brent-

og sintret leire i tilknytning til anleggssporene. Alle anleggsporene ble funnet i én sjakt

(sjakt 8), i planområdets sørøstre hjørne.  F  unnområdet fikk benevnelsen lokalitet I.

Lokalitetens utbredelse går ut over planområdet isør, der den strekker seg inn under

veien som går forbi kirkestedet. Veien er trolig en gammel kongevei.

Drøye 60 meter nordnordøst for lokalitet  1  ble det påvist et ildsted/kokegroplignende

anleggsspor (AI 0/lokalitet 2). Det ble funnet nært opp til planområdets østlige

avgrensing.  I  samme område stod den gamle prestegården på Hovin.  I  samråd med

Riksantikvaren og Kulturhistorisk museum ble det besluttet å undersøke anleggssporet

ved snitting. Det er usikkert om A10 er forreformatorisk (automatisk fredet

kulturminne). Fra kullranden iAI  0  ble det tatt en trekullprøve for l4C-datering.

Resultatet fra prøven vil i dette tilfellet være helt avgjørende for tidsbestemmelsen.

Rapporten omhandler funn som ble gjorti utvidelsesarealet for fremtidig kirkegård.

Den resterende delen av planområdet (området rundt og sørfor kirken) er ikke vurdert i

denne omgang.

SARPSBORG  26. 02. 09

Morten Bertheussen

F  e l tl ed er

Innenfor den eksisterende kirken og kirkegården er det flere automatiske fredete
kulturminner; middelalder kirkestedet Hovin, gravhauger og en kilde. Veien som

passerer nord for kirken er en gammel kongevei. Den opprinnelige kirken var dedikert

St.Mikael. På tomten står i dag en trekirke fra tidlig 1700—tallet.

4.6 Alternativ lokalisering

Det er i planprosessen blitt vurdert en alternativ løsning for utvidelsen av kirkegården.

Det er først og fremst arealet vest/sør-vest for kirkegården som er vurdert som et mulig

alternativ. Dette arealet er bratt og ligger langt lavere enn dagens kirkegård, noe som

betyr en vanskelig adkomstsituasj on og lang prosesjonsveg fra kirken. Det er laget en

analyse av alternativet, se figur 1. Dette viser at ved å plassere en kirkegård her,
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forårsaker man store terrenginngrep med skjæring og fylling. Forslaget krever ny
biladkomst og parkering. Den nye veien vil bli lang og berøre flere eiendommer. To
alternative gangveier/prosesjonsveier er skissert. Begge er lange og bratte. Alternativ A
svinger seg fra inngangen til kirken i retning gravlunden. Den blir ca 260m lang med en
maksstigning på 1:20. Store deler av den skogkledde skråningen der gangveien blir
liggende blir berørt, og det blir enkelte steder en 3-4m høy skjæring. Alternativ B går i
ytterkant av den eksisterende kirkegården. Den blir ca 320m lang og blir liggende på en
stor fylling forbi den gamle kirkegården. Denne løsningen vil, i tillegg til å være lite
brukervennlig, gi store inngrep i landskapet. Historiske verneverdige elementer påvirker
også denne prosessen. Det vises videre til innspill fra Østfold fylkeskommune og
Fylkesmannen i Østfold i forbindelse med varslingen av planarbeidet. Den valgte
lokaliseringen nord/nord-øst for eksisterende kirke er videre i tråd med gjeldende
kommuneplan. Alternativet vest/sør-vest for kirken er etter en samlet vurdering derfor
ikke vurdert som egnet og aktuelt.

mum  VISER UTVIDELSESAREALET søn FUR KIRKEN '
AREAL FOR NY KIRKEGÅRD ER msY HED manu umr 06 G D
SKRAVUR
GRÅ  PILER DG  LINJE BESKRIVER FALLRETNING DG
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Figur 1. Alternativ plassering lokalisering av utvidet onn'åde

5  MEDVIRKNING OG SAMORDNING I PLANPROSESSEN

5.1 Planprosessen

Varsel om  0  start
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Oppstart av planarbeidet ble annonsert 15.10.2008 i Smaalenene avis og på Spydeberg
kommune sine nettsider. Det ble sendt varsel i brevs form til grunneiere, naboer,

bamerepresentanten i kommunen og berørte offentlige myndigheter, jfr. plan- og
bygningslovens §12-8.

1. an s behandlin
Planforslaget i saken ble tatt opp til l.gangs behandling ihht. plan- og bygningslovens
§12—10 av det faste utvalget for plansaker, Komité 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. Samme måned foretok KMPT
en befaring i planområdet.

Hørin o offentli etters n
Planforslaget ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 22.12.2011-
24.02.2012 gjennom annonse i Smaalenenes Avis, kommunens nettsider og brev til
berørte parter og myndigheter, inkludert barnerepresentanten og Ungdommens
kommunestyre. Forslag til detaljreguleiing, bestemmelser, planbeskrivelse og
illustrasjonsplan i saken ble lagt ut i digital versjon på kommunens nettsider 09.01.2012.
Noen uttalelser til planforslaget kom i tiden mellom vedtak av 03.11.2011 og det
offentlig ettersynet/høringen. Disse uttalelsene har blitt behandlet som om de kom i
høringen /det 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 l.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. [ denne forlengede fristen har også et
revidert planforslag blitt lagt fram for kulturrninnemyndighetene for uttalelse.

2. an s behandlin o kommunes rets endeli e vedtak
Revidert plankart og bestemmelser ble vedtatt av det faste utvalget for plansaker
12.04.2012 og oversendt kommunestyret for endelig vedtak, jfr. plan— og
bygningslovens §12-12.

5.2 Innspill til oppstartvarselet

I forbindelse med varsling om Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble det mottatt totalt
1 muntlig og 6  skriftlige merknader. Nedenfor er det laget et kort sammendrag av
merknadene, med kommentarer for videre planarbeid

Fra grunneier Toril Hovind, sammendrag fra muntlig fremstilling

Grunneier melder at hun ønsker en vurdering av alternativ plassering av utvidelsesareal
på sørsiden av den eksisterende kirken og kirkegården. Hun ytrer bekymring over økt
biltrafikk og kirkegårdsaktiviteter tett opptil bolighus og tun og ønsker derfor også en
vurdering av alternativ adkomstveg til kirken.
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Kommentar: Se alternativvurdering kap. 4.6. Alternativ adkomst er vurdert men ikke
funnet hensiktsmessig. Statens vegvesen ønsker ikke flere avlg'øringerfrajj/lkesvegen
slik at en ny avkjøring ville føre til at dagens adkomst måtte stenges.

Fra Østfold jjtlkeskommune, kulturminneseksjonen, mottatt 16.10. 08
Fylkeskonservatoren varsler at de finner det nødvendig med en arkeologisk registrering
i deler av området før de kan gi en endelig uttalelse i saken. De lister også opp
automatisk fredede kulturminner innenfor området og i nærområdet.

Kommentar: Arkeologiske registreringer er utført og rapport foreligger. Det ble gjort to
funn innenfor utvidelsesområdet hvor det ble åpnet 13 sjakter med ca 10 meters

mellomrom. Sjaktenes samlede lengde er ca 820 meter. Det samlede avdekte arealet er
på rundt 2,9 mål. I planområdets sørøstre hjørne ble det påvist førhistoriske bosettings-,
dyrkings- og aktivitetsspor. Funnene inkluderer stolpehull, udefinerte nedgravinger og
et forhistorisk dyrkingslag. Nordøst i planområdet, nært opp til planområdets østlige
avgrensing, ble det påvist et ildsted/kokegroplignende anleggsspor. I samme område
stod den gamle prestegården på Hovin. I samråd med Riksantikvaren og KHM ble det
besluttet å undersøke dette funnet ved snitting. Funnet ble registrert og dokumentert og
deretter jjernet ved forenklet disp. det er ingen bindinger til funnstedet.

Automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet er forsøkt hensyntatt i

planforslaget.

Fra Fortum Distribution AS, mottatt 12.11.08.

Fortum har ingen merknader til den foreslåtte planen men opplyser om ledningsanlegg
innenfor og i nærheten av planområdet. De har både høyspent og lavspentnett i området
i forbindelse med Hovin kirke og Hovin Søndre. Fortum opplyser videre om
retningslinjer for tilknytning av anlegg og retningslinjer for gatelys.

Kommentar: Innarbeidet i planforslageti tilstrekkelig grad. Nødvendige hensyn til
eksisterende ledningsnett ivaretas i byggesaksbelzandlingen.

Fra Østfold fylkeskommune, planseksjonen, mottatt 19.11.08
Planseksjonen bemerker det vakre kulturlandskapet planområdet ligger i. Dette
landskapet er viktig å bevare og de poengterer at det er riktig at utvidelsen skjer
nordover mot Stegenveien. De forutsetter at de får planforslaget til uttalelse i
forbindelse med offentlig ettersyn og ber om at følgende forhold vurderes/søkes
ivaretatt:

OHenvisning til gjeldende fylkesplan

oEstetikk/terrengtilpassing/bevaring av nåværende bygg og trevegetasjon.

. Støyhensyn

' Trafikkforhold

' Kollektivtrafikk

' Estetikk og byggeskikk

' Grønnstrukturer

' Hensyn til natur— og landskapsverdier

' Universell utforming
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Kommentar: Opplistedeforlzold er vurdert i det videre planarbeidet. Veiledere er fulgt
ved utarbeidelse av planforslaget.

Fra Riksantikvaren, mottatt  03.12.08

Riksantikvaren melder at de registrerer at planområdet omfatter det middelalderske
kirkestedet. De er opptatt av at de gamle kirkestedene får beholde sin integritet og sitt
særpreg. På det nåværende stadium i planprosessen er det ikke klart om tiltaket vil føre
til direkte inngrep i det automatisk fredede kulturminnet. De lister opp forhold som må
medtas i reguleringsplanen og bestemmelsene for  å  sikre god forvaltning av
middelalderkirkegård. Riksantikvaren ber også Østfold fylkeskommune innarbeide
deres merknader i sin samlede uttalelse fra kulturminneforvaltningen.

Kommentar: Opplistede krav til formål og bestemmelser er forsøkt tatt inn i
planmaterialet. Videre dialog med RA er foretatt i planprosessen..

Fra Fylkesmannen i Østfold, mottatt 03.12. 08
Fylkesmannen melder at de er enige i plasseringen av utvidelsesarealet på det nye

arealet i nord. Fylkesmannen vektlegger det harmoniske og vakre nåværende
anlegget/kirkegården. Spesielt poengterer de at eksisterende trevegetasjon bør søkes
bevart, i tillegg til eksisterende vegetasjon for øvrig. De ønsker at alléen fra Stegenveien
og opp mot kirkeanlegget søkes bevart. De ber for øvrig om at følgende forhold
vurderes/søkes ivaretatt:

.  Henvisning til overordnede planer og styringssignaler.

0  Kart og plandokumenter etter MDs veiledningsmateriell

.  Planbeskrivelse

Grønnstruktur

Estetikk

Universell utforming

Kommentar: Opplistedeforlzold er vurdert og hensyntatt i planarbeidet. Veiledere er
fulgt ved utarbeidelse av planforslaget.

Fra Statens vegvesen, mottatt 17.12.07

Statens vegvesen mener at atkomsten til Hovin kirke bør vises i reguleringsplanen selv
om det ikke er forventet noen spesiell utbedring av dagen adkomst.
Statens vegvesen henviser til håndbok 017 og spesifiserer bredde, radier og frisiktsone
samt byggegrense langs fylkesveg 233  (jf§ 29 i vegloven)

Kommentar: Det er forsokt tatt hensyn til innSpillene i ovennevnte brev, vegnonnaler og
veiledere i planleggingsarbeidet. Adkomstvegen inngår i reguleringsplanen.

5.3 Uttalelser til det offentlige ettersynet og høringen

Det kom inn 1 l uttalelser til høringen og det offentlige ettersynet. Disse er kort
oppsummert og kommentert nedenfor.

Jorid Grimeland, T rommelberg, Stegenvn. 282, datert 21.12.2011
Universell utformino: Mener det er positivt at dette vektlegges.
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Plasserin av n kirke ård: Ønsker ikke det foreslåtte arealet for utvidelse av grav- og
umelund. Dette begrunnes med trafikksikkerhet, trafikkstøy, ødeleggelse av dyrka mark
og estetikk.

Ønsker ny kirkegård på sørsiden av kirken. Dette begiunnes med stillhet, skjerming mot
trafikk, bevarer dyrka mark og bra utsikt. Ønsker at en ny kirkegård legges i høyde med
eksisterende kirkegård ved hjelp av tilføring av masser.

Kommentar: Kommuneplanens arealdel gir juridiske føringer for arealdisponering og -
planlegging i kommunen, og den er vedtatt av kommunestyret. Plassering av ny grav-
og urnelund er i tråd med vedtatt kommuneplan for  2007  —2 020. Gjennom
rekkefølgebestemmelser på det foreslåtte arealet for grav- og urnelund skal fortsatt 4,9
daa anvendes til jordbruksformål inntil den sydligste av de to nye grav— og urnelundene
blir full.

Hans Trygve Lund, Torp gård, Stegenvn. 347, datert  21.12.2011

Dagens kirke: Glad i kirken og ønsker at den mest mulig skal bevares slik den vakkert
fremstår i landskapet i dag. Har forståelse for at utvidelse er nødvendig. Mener forslag
til utvidelse vil ødelegge totalt dagens visuelle opplevelse av kirken og synligheten i
terrenget.

Parkering: Bør utformes som dagens parkering og utvides mot øst langs samt begge
sider av kongeveien øst for kapellet. Parkeringsarealet må ikke beplantes eller utformes
slik at den skjermer mot innsyn mot kirken.

Be lantnin av foreslått kirke ård: Mener den foreslåtte beplantningen med trær etter
noen år vil gjemme kirken bak en skog av trær.
Plassering av n kirkegård: Ønsker ikke det foreslåtte arealet for utvidelse av grav- og
umelund. Dette begrunnes med:

— at det ikke er mulig å skjerme kirkegården og samtidig ha åpent innsyn
til kirken fra veien.

- det vil føre til en avskjæring av begge Hovin-gårdenes og delvis
Sundås, fra egen skog ogjord. Forslaget medførerjord— og skogstrafikk
gjennom en kirkegård. Slik trafikk vil virke negativt for turgåere til og
fra Glomma via gamle kongevei.

- Negativt for turgåere å måtte gå gjennom en kirkegård.
Ønsker ny kirkegård sørvest for kirken. Mener det må justeres på terrenget slik at en ny
kirkegård sør for dagens blir sammenhengende med dagens kirkegård. Mener det også
er egnet for gravplasser. Mener det er mulig med en god gangvei fra denne
lokaliseringen. Mener dette alternativet ikke vil dekke for kirken eller endre det
estetiske bildet, ikke være berørt av trafikk og støy.
Ønsker en bedre utredning av alternativet sørvest for kirken.

Kommentar: Om synspunkter på lokalisering av det utvidede arealet, se kommentar til
uttalelsen fra Grimeland. Det er videre i planforslaget tatt hensyn til estetikk og
kulturhistorie, herunder også innsyn til kirken og m iddelalderkirke gården.

Torill Hovind, Hovin gård, Stegenvn. 301, datert  20.12.2011

Plasserin av n kirkegård: Ønsker ikke det foreslåtte arealet for utvidelse av grav- og
umelund. Dette begrunnes med:

- vem av dyrka mark og behov for dyrka mark
- for kort avstand til Stegenveien, en sterkt trafikkert vei
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— en gammel prestegård lå i det foreslåtte GU2 og HS3, og alle tiltak som
kan virke inn på kulturminnene må vurderes i den videre planleggingen.

- Eiendommen, gbnr. 104/1 vil miste adkomstvei til egen eiendom,
berøre traktorvei for Hovind N og S  og føre til mye landbrukstransport i
perioder.

Ønsker ny kirkegård sørvest for kirken. Der er det rolige omgivelser og
utvidelsesmulighetene i sør vil være mye større enn i planforslaget. Kirkegårdens fasade
mot Stegenveien vil bli beholdt fremfor tett vegetasjon i front. Mener terrenget i sør kan
opparbeides ved fagmessig opparbeidelse av grunnen. Ønsker en bedre utredning av
alternativet sørvest for kirken.
Parkering: Støtter at parkering til kirken og kirkegårdsarealet kan ligge på nordsiden av
kirken.
Videre prosess: Ønsker en løsning som kan være til det beste for alle parter.

Kommentar:

Om synspunkter på lokalisering av det utvidede arealet, bevaring av dyrka mark,
estetikk og kulturhistorie, se kommentar til uttalelsene over. Hensynene til dyrka
mark/jordvern har blitt vurdert i denne saken. Planforslaget har som følge av det
ojfentlige ettersynet, blitt endret slik at 4,9 daa av det nåværende arealet for dyrka mark
fortsatt kan dyrkes i minimum ca. 10 år til.

Espen Hovind og Lise Håkonsen, framtidige eiere av Hovind Sondre, datert

23.12.2011
Plasserin av 11 kirke ård o arkerin  :  Ønsker ikke det foreslåtte arealet for utvidelse
av parkering og grav- og umelund. Dette begrunnes med:

- At arealet tilsvarer et betydelig område med dyrka mark og forhindrer
matproduksjon og evt. beitemark for fremtidige generasjoner ved
Hovind søndre. Vern av dyrka mark, matproduksjon og
bosettingspolitikk generelt.

- Eiendommen vil bli forringet, både i form av lavere markedspris og
mindre areal til dyrka mark og indirekte ved trafikkstøy og eksos.

- Kan oppleves støtende å kjøre langs en kirkegård full av gravstøtter på
vei hjem.

- Den foreslåtte kirkegården kan ikke unngås å ses ved utsyn fra vinduer
på 3 av husets 4 sider. Vil berøre mer i sommerhalvåret da det også må
tas hensyn til seremonier o.l.

— Mener planbeskrivelsens punkt 4.6 ikke behandler alternative
plasseringer tilstrekkelig eller er godt nok vurdert, både med hensyn på
økonomi, eiendomshensyn og landskapsinngrep.

Videre prosess: Stiller seg i utgangspunktet ikke negativ til ekspropriasjon av dyrka
mark, men mener andre alternativer må utredes.

Generelt: Mener det i alle år har vært utvist samarbeidsvilje fra familien Hovind, bl.a. i
form av donasjon av eiendom med verkstedskjul som kirken fritt disponerer, og ved at
gårdstunet på Hovind Søndre har vært benyttet til parkering for større
kirkearrangement/ved høytider.

Kommentar:
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Om synspunkter på lokalisering av det utvidede arealet samt jordvern/landbruk, se
kommentar til uttalelsene over.

Spydeberg Bondelag, v/ Edvard T unby, 16. 12.2011

Plasserin  av n kirke ård: Ønsker ikke det foreslåtte arealet for utvidelse av grav— og
umelund. Støtter grunneier Toril Hovin i hennes forslag til utvidelse av kirkegården. De
mener dette vil gi en bedre løsning mhp. sammenhengende gravplass som er
sørvestvendt og med god utsikt nedover bygda.
Plassering av vei: De ønsker  å  flytte veien til nordøst for parkeringen for å lette adkomst
til jordene og fritidsboliger. Mener en slik veiløsning vil gjøre at trafikkfarlige
situasjoner unngås. Innkjøring fra alleen før trafostasjonen vil beslaglegge mindre andel
av dyrka mark (gårdens beste matjord). Det vil også virke positivt for gårdstunet og
hage til grunneier Toril Hovin.

Areal ved ka ellet: Se muligheten til å ha for eksempel utendørs gudstjeneste og
kirkekaffe og få fram den åsen med utsiktsplass og gravhaug.
Arealer vest for kirke ården: Mener dette er egnet til urnearealer og med litt oppfylling,
også for gravplasser. Mener dette kan bli en fin inngang mot Maria-kilden. Mener det
også mot kilden er arealer for framtidige utvidelser.

Kommentar:

Om synspunkter på lokalisering av det utvidede arealet og bevaring av dyrka mark, se
kommentar til uttalelsene over og kap. 4.6.

Fylkesmannen i Østfold, datert 23. 01.2 012

Plasserin av n kirkeOård: Peker på at man av hensyn til jordvernet bør beholde så mye
som mulig av jorda i drift så lenge dette er mulig. Det kan innebære å foreta utvidelsen i
etapper, i forhold til prognoser for behovet for gravplasser og/eller urneplasser og
utnytte arealene godt.

Generelt: Reguleringsplaner skal registreres i Kostra ved vedtakstidspunktet.
Det er viktig at alle utbyggingsprosjekter vurderes nøye mhp. dyrka mark.

Kommentar:

Om synspunkter på lokalisering av det utvidede arealet og bevaring av dyrka mark, se
kommentar til uttalelsene over. Rekkefølgebestemmelser er innført for å sikre fortsatt
drift i minimum ca. 10 år på omtrent 45 % av arealet som i dag er i bruk til
matproduksjon innenfor planområdet.

Spydeberg Venstre, datert 23.12.2011

Ønsker en detaljplan for ny gravplass i Spydeberg kommune som tar hensyn til ulike
religions- og livssyn, jfr. FAD Rundskriv 20.12.2011 Nr. P-15/2011. Ber om et
livsnøytralt seremonilokale som sees i sammenheng med ny gravplass, enten i
eksisterende eller ny bygningsmasse.
Ber om at administrasjonen undersøker muligheten for å lokalisere ny kirkegård mer
sentrumsnært og bort fra kirkene i Spydeberg. Foreslår Fossumområdet ned mot
Glomma.
Dersom foreslått regulering blir vedtatt, ber Spydeberg Venstre at eksisterende
kabelstrekk i alleen opp til Hovin kirke blir lagt i j ordkabel, transformatoren ved
innkjørsel til alleen blir flyttet og at veien i alleen utvides hvor kabelstrekket har stått.
Det begrunnes med å sikre vei og tilkomst.

Side 14 av 21



Hovin  kirke  og kirkegård PLANID:  123

Kommentar: Planen er i tråd med vedtatt kommuneplan. Politiske partier er ikke berørt
part i saken. Uttalelsen tas derfor til orientering.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Spydeberg, datert  09.02.2012
Så nær kirken som mulig, ønsker de hensiktsmessig parkeringsplass med mulighet for  å
snu biler beregnet for mennesker med forflytningshemming. Platået oppe ved kirken må

vurderes. Det må påses at adkomst fra parkeringsplassen til kirken er tilrettelagt for
mennesker med nedsatt funksjon. Det samme gjelder veiene inne på kirkegårdsområdet.

Kommentar:

Det settes krav til at det ved soknad om rammetillatelse skal leveres situasjonsplan.

Denne skal vise at bestemmelser og plan følges, og i fellesbestemmelsene for
planområdet er fastsatt at prinsippene om universell utforming skal tilstrebes. Det
innebærer at det på det utvidede arealet skal tas mer hensyn til universell utforming enn
inne på det eksisterende kirke- og kirkegårdsanlegget siden kulturminneverdiene er

svært sterke knyttet til det eksisterende anlegget og på kongeveien.

Statens vegvesen, datert  20.01.2012

Frisiktsone:
*  Alle frisikttrekanter i avkjørsler bør inngå i reguleringsplaner. Frisikttrekanten i østlig

retning ligger i hovedsak innenfor område som allerede er regulert til vegformål slik at
planen ikke behøver omfatte denne.  I  vestlig trekant ligger ikke frisikttrekanten på areal
regulert til vegformål, og det er derfor nødvendig å la hele denne trekanten inngå i

planen.

*  Krav til frisiktsone er  6  x  100  meter, hvilket må endres i planforslaget. Viser til
håndbok 017  — Veg og gateutforming, figur C.50side  141.
*  Frisiktsone som allerede er trafikkformål behøver ikke omfattes av hensynssone.

*  Reguleringsbestemmelsene pkt. 5.6 bør tillegges følgende tekst: ”Innenfor frisiktsone
tillates ikke sikt/tinder høyere enn 0,5 meter over ve gens plan.  ”

Kommentar:

Punktene er innarbeidet.

Riksantikvaren, datert 19.  03.2012

*  l-lovin kirke ble oppført i 1720 og er listeført. Alle saker av denne type som berører
listeførte kirker bygget før  1850  og deres omgivelser, skal legges fram for
Riksantikvaren for uttalelse. Kirken er omkranset av en middelalderkirkegård som er
automatisk fredet etter kulturminneloven. Plan med bestemmelser skal sendes

Riksantikvaren etter at endelig vedtak i kommunen er fattet.
*  Riksantikvaren har vurdert det reviderte planforslaget som ble gitt ifbm. den
forlengede høringsperioden som ble gitt Riksantikvaren. De vurderer det reviderte

planforslaget som bra.

*  For at Riksantikvaren skal kunne akseptere det nye planforslaget ut fra
kulturminnehensyn er det nødvendig å gjøre følgende endringer:

-  krever ordlydsendringer bestemmelsene i fbm. middelalderkirkegården slik at visse
felter ikke lenger nyttes til gravlegging/urnenedsettelse, gitt i brev av 19.03.2012.

— en setning som beskriver at en bautastein ID  49590  har stått på stedet, tas ut av
planbestemmelsene.
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-  bestemmelser for bestemmelsesområde flyttes til §3 om bebyggelse og anlegg, og blir
nytt punkt 3.5. Bestemmelsesområdet skal hete BOl, ikke BGl. Bestemmelsen skal
endres til Tiltak for kulturminne, IDl 1948 9, er tillatt i henhold til planen.
* Riksantikvaren anbefaler også endringer knyttet til parkeringsarealet mhp. nedsenking
i terrenget slik at parkering ikke hindrer irmsyn til kirken fra Stegenveien.

Kommentar:

Punktene er innarbeidet. Eksisterende parkeringsplass beholdes. Den senkes ikke i
terrenget.

Østfold fylkeskommune, datert 21. 03.2012

* F ylkeskommunen har samlet vurdert det reviderte planforslaget som ble gitt i
forbindelse med den forlengede høringsperioden for kultuiminnemyndighetene.
* Plankartet må påføres aktuell dato for revisjon, og noen av områdebetegnelsene bør
tydeliggjøres.
* Er usikre på om formuleringen i bestemmelsene om ”eksisterende parkeringsplass” er
entydig på lengre sikt.
* Kulturrninneinteressene er i planen er ivaretatt.

Kommentar:

Punktene er innarbeidet.

6 BESKRIVELSE  AV  PLANFORSLAGET

Bakgrunnen for reguleringen er å utvide kirkegården for framtidig behov. Etter det
offentlige ettersynet har først og fremst sikring av kulturminnene og kulturmiljøet
innenfor planområdet blitt bedre presisert og innarbeidet.

6.1 Hovedgrep og bærende idé i planen og bestemmelsene

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 kulturminnene og kulturmiljøet i planområdet.

De viktigste ingrediensene og endringene i planen og bestemmelsene er gjengitt
nedenfor.

Reguleringsformålene etter det offentlige ettersynet er:
Bebyggelse og anlegg:

-  kirke/annen religionsutøvelse
— bestemmelsesområde
— grav- og urnelund

Grønnstruktur:

-grønnstruktur

Hensynssone:
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-  båndleggingssone etter lov om kulturminner
-  sone med særskilte angitte hensyn  — bevaring av kulturmiljø

-sikringssone  — frisikt

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:
-parkeringsplass

-kjøreveg
-  annen veggrunn  -  grøntareal

I bestemmelsenes §1 er et hovedformål 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. [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 jordvem/landbruksinteressene på den delen av eiendom gbnr 104/1 som

inngår i planområdet. Det er derfor blitt innarbeidet en to-deling av det utvidede arealet

for grav— og umelund 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

infrastruktur  —  Parkeringsplass. Denne er delt i to for å dekke det daglige behovet, P1,

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 grønnstruktur med hensynssone bevaring kulturmiljø. Denne

reguleringen vil da støtte formålet om å sikre kulturmiljøet på stedet. Gravminnet på

haugen nord—vest for kirken er ytterligere sikret gjennom hensynssone båndleggin g 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 til:

—  senking av nytt parkeringsareal i terrenget for å dempe det visuelle inntrykket av

parkeringsplassen.

—  utforming av parkeringsarealet
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-  begrensninger på vegetasjonens høyde  i  det utvidede arealet, både
parkeringsplass, P1 og P2, og ny grav— og urnelund, GU3, GU4 og
grønnstrukturarealet, GSZ, m.fl.

-  bestemmelser om dekke på parkeringsarealet. Den største av dem, P2 (1,8 daa),
skal ha armert gress.

- En oppdeling i to parkeringsplasser. Den minste, P1 (0,4 daa), skal være for
daglig bnik 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 parkeringsarealet.

-  Beholde den eksisterende bjørkealleen med unntak av ny avkjørsel til ny
parkeringsplass. Denne avkjørselen er samtidig begrenset i bredde.
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Figur 2. Skisse over deler av den største parkeringsplassen.

6.2 Utforming av arealene

Utvidelsesarealet ligger nord for kirken og eksisterende kirkegård. Området ligger i
tilnærmet flatt terreng med dyrket mark. Mot øst fortsetter det åpne landskapet med
dyrket mark, og mot vest er området avgrenset av en bjørkeallé. Utvidelsen gir god
visuell og fysisk sammenheng til eksisterende kirkegård og Hovin kirke. Området for
utvidelsen er nordvendt med jevnt fall, og fremstår som et stort og åpent, tilnærmet flatt
område. Løsningen tilstreber å beholde denne åpne følelsen.

Gangvegene på den eksisterende kirkegården blir i en viss grad forlenget inn i
utvidelsesområdet hvor de deler den nye kirkegården inn i tradisjonelle gravfelt.
Vegetasjon på maksimum én meter er tillatt for å sikre innsyn fra fylkesvegen til det
eksisterende middelalderkirkestedet. Årstidsvekslingene vil bli ekstra synlige med
vårblomstrende løkplanter i gressarealene og staudeplanter med flotte høstfarger. Ett av
gravfeltene er tenkt tatt i bruk til muslimsk gravfelt.

Eksisterende elementer som steinmurer og smijemsgjerder og porter er tenkt videreført i
den nye kirkegården. Disse er med på å forankre den nye kirkegården både stedsmessig
og historisk. Gangvegene er tenkt opparbeidet med grus og det plasseres ut benker langs
disse. Areal til vannposter, avfall, kompost og tinestrømsuttak fordeles utover langs
gangvegene. Man tenker seg disse funksjonene utformet med et enhetlig formspråk, og
med bruk av tradisjonelle materialer.

Det eksisterende anlegget har begrensninger i forhold til tilgjengelighet for alle. På
utvidelsesarealet setter planbestemmelsene krav til vekt på universell utforming. l dette
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inngår parkeringsplass i nærheten av kirkegården og benker og plasser for vannposter
og avfall uten for store avstander til graver. I tillegg kan skilting og valg av belegg gjøre
at det blir enklere å orientere seg.
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Gamle ste ingjerder, torrmurer  og smijernsporter  i det eksisterende anlegget
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Kongevegen utgjør skillet mellom eksisterende kirkegård og området for utvidelse. Den
gamle steinmuren og alle trærne på eksisterende kirkegård vil bli bevart. På motsatt
side, mot utvidelsesarealet, vil det etableres nye murer med tilnærmet samme uttrykk
som de eksisterende. På denne måten bindes de to stedene sammen.

Kirkegårdens karakter og oppbygging er fleksibel og oversiktlig. Gravfeltenes inndeling
og størrelse betyr at de kan tas i bruk samtidig. Utformingen er også enkel å videreføre
østover ved en eventuell fremtidig utvidelse.

Grunnforholdene antyder forholdsvis tette masser i form av leire og det er nødvendig
med ytterlige grunnundersøkelser i forbindelse med utarbeidelse av kirkegårdsplanen
for å kartlegge forholdene. Grunnundersøkelsen vil klargjøre hvilke tiltak som vil bli
nødvendige i forbindelse med opparbeidelse av kistefelt. Dersom massene ikke skiftes
ut, vil det bli nødvendig med drenering av gravfeltene, eventuelt kombinert med noe
innblanding av mer drenerende masser. Dette kan gjøres med en dreneringsgrøft med en
meters bredde mellom gravrekkene.
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Første utvidelse av den nye grav- og umelunden og ny parkeringsplass er tenkt
opparbeidet slik at det vil stå ferdig i løpet av 2013.

7  VURDERING  AV  PLANFORSLAGET

7.1 Hensyn til kulturminner og kulturmiljø

I forslag til dejuridisk bindende dokumentene detaljregulering og tilhørende
bestemmelser, til 2.gangs behandling er det lagt inn endringer som bedre ivaretar
kulturminnene og kulturmiljøet på stedet enn ved 1.gangs behandlingen i saken. Dette
er sikret gjennom dialog med kulturrninnemyndighetene. Kulturminneinteressene er
sterke innenfor planområdet da det dreier seg om sikring av den eksisterende trekirken

fra 1720 viss tomt er et middelalder kirkested dedikert til St.Mikael. Kirkegården
inneholder en middelalderkirkegård med flere kulturminner, bl.a. et gravminne og Mari-
/Mikaelskilden. Det har vært foretatt kulturhistoriske registreringer i det foreslåtte
utvidede arealet for kirkegårdsanlegg inkl. parkeringsareal, og disse har påvist
forhistoriske bosettings—, dyrkings— og aktivitetsspor. Langs den eksisterende
kirkegården i nord går en gammel kongevei, og langs adkomstveien fra fylkesveien
vokser en bjørkeallé. På det utvidede arealet har det inntil på 1800-tallet vært en
prestegård. Hele området representerer historisk grunn med et særpreget kulturmiljø
som er viktig å sikre for ettertiden. Dette ivaretas i planen og bestemmelsene.

7.2 Universell utforming

I fellesbestemmelsene til planen er det innarbeidet krav om at prinsippene for universell
utforming skal tilstrebes. Dette innebærer at universell utforming skal være innarbeidet
ved søknad om rammetillatelse, og det skal være innarbeidet så langt det er mulig
innenfor de grenser som spesielt kulturminnehensynene i området, setter.

7.3 Landskapshensyn og biologisk mangfold

Utvidelsesarealet ligger som en naturlig forlengelse av eksisterende kirkegård. Det
innebærer kompromisser å opparbeide en ny grav- og urnelund og parkeringsareal
samtidig som særpreget i det eksisterende kultur— og naturmiljøet skal beholdes. Det er
tatt mange hensyn til landskapet i det reviderte forslaget til plan og bestemmelser.

En gravlund kan gi større muligheter for biologisk mangfold enn dyrket mark gjør, og
vil bidra til et rikere mangfold i området rundt.

7.4 Jordvern og landbruk

Kommuneplanens arealdel setter føringer for hvor utvidelse av nytt kirkegårdsareal skal
opparbeides. Detaljplanen med bestemmelser er i tråd med denne. I det offentlige
ettersynet og høringen har det kommet sterke synspunkter på omregulering av
jordbruksarealer til annet formål. Dette er tatt hensyn til ved at det utvidede arealet for
grav- og umelund, ca. 9,7 dekar, er delt i to, og det er knyttet rekkefølgebestemmelser
til opparbeidingen av disse. Et areal tilsvarende nesten 45% av det utvidede arealet kan
dermed fortsatt i ca. 10 år til, brukes til jordbruksformål med korn eller andre
jordbruksvekster inntil 1 meters høyde. Kornvekster er nevnt uten høydebegrensning
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fordi noen komvekster kan bli litt høyere enn 1 meter. Begrensningen på høyde er satt
for å oppnå en lik tillatt totalhøyde for vegetasjon i områdene for grav- og umelund av
hensyn til landskap og kulturmiljø.

Grav- og umelund og parkering ved kirke og kirkegård er et samfunnsmessig viktig
formål og kan forsvare at landbruksareal reguleres til grav- og umelund. Alternativt

areal for utvidelse er vurdert og ikke funnet hensiktsmessig.

7.5 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.

Planen tar hensyn til kollektivtilgj engelighet gjennom eksisterende kollektivsystem;
rutebusser stopper i Stegenvegen etter ønske og behov. Kirkegården legges inntil en
allerede eksisterende kirke og kirkegård hvilket ikke vil generere vesentlig mer trafikk.

Den nye parkeringsplassen som utfartsparkering, vil bidra til økt kapasitet og
tilgjengelighet for rekreasjon i området.

Det vil bli mindre biltrafikk forbi Hovin Søndre og opp til kirken da den nye
parkeringen vil få avkjøring nærmere Stegenvegen.

7.6 Overordnete retningslinjer

Aktuelle problemstillinger er vurdert i planarbeidet. Disse er sett i sammenheng med
Planveileder Østfold  — samhandling i arealforvaltning, Fylkeslandbiuksstyrets

strategiplan for arealforvaltning og kulturlandskap i Østfold, Rikspolitiske retningslinjer
for samordnet areal- og transportplanlegging, Rikspolitiske retningslinjer for barn og
unges interesser i planleggingen og Handlingsplan for universell utforming,
tilgjengelighet for alle.

7.7 Konklusjon

Forslaget til detaljregulering for Hovin kirke og kirkegård, g/bnr 104/5 og del av 104/1,
med bestemmelser, lagt fram for det faste utvalget for plansaker, KMPT, til 2.gangs
behandling gir gode løsninger for dagens aktiviteter og framtidig behov knyttet til
kirken og kirkegården, sikrer kulturminneverdiene i planområdet samt tar tilstrekkelig
hensyn til de øvrige verdier og interesseri saken.
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