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Hovin kirke og kirkegård

§1.  AVGRENSNING  AV  PLANOMRÅDET  OG FORMÅL

Grensene for reguleringsplanen er vist på plankartet.

Planens hovedformål er å tilrettelegge for utvidelse av kirkegårdsarealet og sikre eksisterende

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

kulturminnene på stedet.

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

Bebyggelse og anlegg, Pbl  §  12.5

BKl Kirke/annen religionsutøvelse; kirken

B01 Bestemmelsesområde; Kulturminnefunn, ildsted/kokegroplignende

anleggsspor 113119489

GUI Grav— og urnelund: den nyeste delen av den eksisterende kirkegården

GU2 Grav— og urnelund; den eldste delen av den eksisterende kirkegården

GU3 Grav— og urnelund; planlagt ny grav- og urnelund

GU4 Grav— og urnelund; planlagt ny grav- og urnelund

Grønnstruktur, Pbl  §  12.5

GSl Grønnstruktur; eksisterende kulturmiljø sør for eksisterende kirke— og kirkegård

GS2 Grønnstruktur; grøntareal mellom planlagt utvidet grav— og urnelund og

fylkesvei 233

G83 Grønnstruktur; eksisterende bjørkeallé

GS4 Grønnstruktur

Hensynssoner i reguleringsplan, i hht. Pbl § 11-8 a, celler d, jf. pbl §12.6

HSl Båndleggingssone  — Båndlegging etter lov om kulturminner; Automatisk

fredet kulturminne, Middelalderkirkested, 11384653. Innenfor området er det

også registrert et automatisk fredet kulturminne, Bautastein 11349590 som

trolig har stått på stedet.

HS2 Båndleggingssone  — Båndlegging etter lov om kulturminner;

Kulturminnefunn, forhistorisk bosettings—, dyrkings— og aktivitetsspor

H3119481

HS3 Båndleggingssone  — Båndlegging etter lov om kulturminner; Automatisk

fredet kulturminne Mari/Michaelskilden 11378162

HS4 Båndleggingssone -Båndlegging etter lov om kulturminner; Automatisk

fredet kulturminne Gravminne på haug ID40003

HSS Sone med angitte særlige hensyn -Bevaring kulturmiljø

- Sikringssone  — frisikt; frisiktsone ved kryss mot fylkesvei 233

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, Pbl  §  12.5

Pl Parkeringsplass; eksisterende parkeringsplass
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P2 Parkeringsplass; ny nedsenket parkeringsplass

STl Kjøreveg; adkomst til Hovin kirke og Hovin Søndre

ST2 Kjøreveg; vei forbi kirken

ST3 Annen veggrunn  — grøntareal

ST4 Annen veggrunn  — grøntareal

ST5 Annen veggrunn  — grøntareal

ST6 Annen veggrunn  — grøntareal

§2.  FELLESBESTEMMELSER

2.1 Kulturminner

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner,

eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull

og/ eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren

varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, (Kulturminneloven) §8.

2.2 Universell utforming

Prinsippene om universell utforming skal tilstrebes ved opparbeiding av nye grav— og

urnelunder, parkeringsplasser samt andre tiltak.

2.3 Søknad om tillatelse og dispensasjon

Ved søknad om rammetillatelse skal det foreligge situasjonsplan i målestokk 1:200 og

kirkegårdsplan. Før det gis tillatelse til tiltak skal det gjennomføres geoteknisk

grunnundersøkelse.

Alle inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på de beskrevne automatisk

fredede kulturminner ut over de tiltak som er nevnt tillatt etter planbestemmelsene, er

ulovlig uten etter dispensasjon fra kulturminneloven. Søknad skal sendes rette

antikvarisk myndighet, for tiden Riksantikvaren, i god tid før arbeidet er planlagt

igangsatt. Kostnader knyttet til nødvendige undersøkelser og eventuelle arkeologiske

utgravinger belastes tiltakshaver.

§3.  BEBYGGELSE  OG ANLEGG

3.1 BKl Kirke

Innenfor området tillates det vanlig aktivitet og tiltak knyttet til kirke som ikke

strider mot kirkebyggets verdi som kulturminne. Alle inngrep i grunnen eller andre

tiltak som kan virke inn på det automatisk fredede kulturminnet er ulovlig uten etter

dispensasjon fra kulturminneloven. Søknad skal sendes rette antikvarisk myndighet,

for tiden Riksantikvaren, i god tid før arbeidet er planlagt igangsatt. Kostnader

knyttet til nødvendige undersøkelser og eventuelle arkeologiske utgravinger

belastes tiltakshaver.

3.2 GUI Grav- og urnelund

Innenfor området tillates det vanlig kirkegårdsaktivitet og elementer tilknyttet

kirkegård. Eksisterende kapell er ikke fredet. Ved behandling av søknader om
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vesentlige tiltak og utbedringer skal det innhentes uttalelse fra antikvarisk myndighet.

Vanlig vedlikehold og mindre vesentlige oppgraderinger er tillatt.

3.3 GU2  Grav  og urnelund

Området avsettes til grav— og urnelund. Unntatt fra dette er de gravene i felt A, B og

C i kirkevergens nåværende gravfeltsplan som der beskrives som at de ikke bør

nyttes til gravlegging/urnenedsettelse, se også bestemmelser nedenfor for HS 1.

Alle øvrige inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på det automatisk

fredede kulturminnet er ulovlig uten etter dispensasjon fra kulturminneloven.

Søknad skal sendes rette antikvarisk myndighet, for tiden Riksantikvaren, i god tid

før arbeidet er planlagt igangsatt. Kostnader knyttet til nødvendige undersøkelser og

eventuelle arkeologiske utgravinger belastes tiltakshaver.

3.4 GU3 og GU4 Grav- og urnelund

Innenfor området tillates det vanlig kirkegårdsaktivitet og elementer tilknyttet

kirkegård. Det kan ikke oppføres bygg innenfor området. Alle nye tiltak skal gis en

god estetisk utforming og en beplantning og tilpasses kulturlandskapet og stedets

kulturhistoriske miljø. Det tillates vegetasjon på maksimalt 1 meter høyde.

3.5 BOI Bestemmelsesområde

Tiltak er tillatt i henhold til planen. Kulturminnet 1131 19489 er allerede undersøkt, og

det er ikke stilt ytterligere vilkår forbundet med dispensasjonen.

§4.  GRØN N STRUKTUR

4.1 GSl Grønnstruktur
Arealene skal sikres en god estetisk utforming. Dette bør være med stedegent

plantematerial. Skjøtselen skal harmonere med det kulturmiljø som inngår i

planområdet.

4.2 GSZ Grønnstruktur

Arealene skal være tilsådd, beplantet og/eller ha naturlig stedegen vegetasjon.

Langs fylkesvei 233 er kun tillatt plantehøyde på inntil  1  meters høyde.

4.3 GS3 Grønnstruktur

Eksisterende bjørkeallé i GS3 skal beholdes bortsett fra på det areal som skal

opparbeides til avkjørsel fra adkomstvei til parkeringsplass, P2. Området er

avgrenset mot G82 i nord av en byggegrense avsatt 15m fra senterlinje vei

(fylkesveien).

4.4 GS4 Grønnstruktur

Arealene skal sikres en god estetisk utforming. Dette bør være med stedegen

vegetasjon, og arealet skal ha en skjøtsel som harmonerer med kulturlandskapet i og

utenfor planområdet.

§5.  SAMFERDSELSANLEGG  OG  TEKNISK INFRASTRUKTUR
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5.1 P1 Parkeringsplass

Eksisterende parkeringsplass beholdes med eksisterende type dekke. Det skal

tilrettelegges for minimum  2  HC—brukere. Arealet skal benyttes til parkering for

daglig virksomhet av/ved Hovin kirke med tilhørende kirkegård og som

utfartsparkering for nærmiljøet. Tilplanting som skjemmer eller hindrer innsyn til

kirken og den gamle middelalderkirkegården, tillates ikke.

5.2 P2 Parkeringsplass

Det kan opparbeides parkeringsplass for inntil 63 biloppstillingsplasser. Dekket skal

være armert gress. Parkeringsplassen skal være nedsenket i terrenget så vidt mye at

parkerte biler på området ikke hindrer innsyn til kirken fra Stegenveien, og det skal tas

tilstrekkelige hensyn til det landskapsestetiske ved byggesøknad. Brøyting og annet

vedlikehold og tilrettelegging for bruk skal være tilpasset at parkeringsplassen skal

brukes ved anledninger som genererer en større mengde kjøretøyer. Tiltaket skal for

øvrig gis en god estetisk utforming og beplantning og tilpasses kulturlandskapet og

stedets kulturhistoriske miljø. Det tillates skjermende vegetasjon opptil 1 meter over

eksisterende terrengnivå.

5.3 STl Kjøreveg

Eksisterende adkomstveg med bjørkeallé for Hovin kirke og Hovin Søndre skal

opprettholdes. Avkjøring til ny parkeringsplass skal tilpasses eksisterende allé og

innpasses på en slik måte at bjørketrær blir minst mulig berørt. Ved eventuell senere

opparbeidelse av veien skal den opparbeides i henhold til statens gjeldende

vegnormaler, men tillatte maksimale kjørebanebredde er 4,0m. Avkjørselens

kjørebanebredde til ny parkeringsplass, P2, skal være maksimum 3,5 meter.

5.4 ST2 Kjøreveg

Eksisterende veg nord for kirken, Kongevegen, skal beholdes og tilpasses ny grav—

og urnelund, GU3 og GU4. Maksimalt tillatte kjørebanebredde er 4,0m. Eventuell

nødvendig opparbeidelse av sørsiden av veien skal ta hensyn til eksisterende murer,

kulturlandskapl-miljø og vegetasjon i den estetiske utforming. Eventuell

opparbeiding av vegen der arealet inngår i hensynssone HS 1, krever dispensasjon

fra kulturminneloven. Søknad skal sendes rette antikvarisk myndighet, for tiden

Riksantikvaren, i god tid før arbeidet er planlagt igangsatt. Kostnader knyttet til

nødvendige undersøkelser og eventuelle arkeologiske utgravinger belastes

tiltakshaver.

5.5 ST3 Annen veggrunn -grøntareal

Eksisterende bjørkeallé vest for adkomstvegen skal opprettholdes.

5.6 ST4 og STS Annen veggrunn  -  grøntareal

I området kan tilsås/beplantes med lave vekster eller tillates stedegen vegetasjon i lav

høyde.

5.7 ST6 Annen veggrunn  -  grøntareal
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Gressfelt mellom eksisterende mur og Kongevegen skal opprettholdes. Ved

oppgradering av Kongevegen skal tilliggende areal tilsås for å opprettholde

eksisterende uttrykk.

§6.  HENSYNSSONER  I  REGULERINGSPLAN

6.1 H81 Båndlegging etter lov om kulturminner

Middelalderkirkegården er et automatisk fredet kulturminne, 11384653.  Området

inklusiv sikringssonen på Sm er koordinatfestet til følgende:

X Y
6612251,71 619630,015

6612246,52 619652,797

6612247,93 619663

6612221,74 619657,549

6612200,18 619651 ,906
6612214,93 61961552

6612227,82 619617,98

\lmmt—L

I de delene av kirkegården som ligger innenfor middelalderkirkegården tillates kun

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

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

6.2 HSZ Båndlegging etter lov om kulturminner
Kulturminnefunn, forhistorisk bosettings—, dyrkings— og aktivitetsspor D)]  1948, er

fredet. Det skal ikke graves, fundamenteres eller bygges innenfor hensynssonen. Det

tillates ikke vanlig kirkegårdsaktivitet eller annen aktivitet som berører grunn.

6.4 H83 Båndlegging etter lov om kulturminner

Automatisk fredet kulturminne Mari/Michaelskilden 11378162. Det skal ikke graves,

fundamenteres eller bygges innenfor hensynssonen.

6.5 HS4 Båndlegging etter lov om kulturminner

Automatisk fredet kulturminne Gravminne på haug 1D40003. Det skal ikke graves,

fundamenteres eller bygges innenfor hensynssonen.

6.6  HSS Bevaring kulturmiljø

Arealet er en viktig del av kulturmiljøet rundt kirken og eksisterende kirkegård.

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

kulturhistoriske miljøet der kirken, kapell og eksisterende kirkegård inngår.

6.7 RpSikringsSone  — Frisiktsone ved veg

Frisiktlinjer 6X100m. Sonene for frisikt berører kun formål under samferdselsanlegg

og teknisk infrastruktur. Innenfor frisiktsonen tillates ikke sikthinder høyere enn 0,5

meter over veiens plan.

§7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER

7.1  Rekkefølgebestemmelser for GU3 og GU4
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Opparbeiding av ny grav- og urnelund skal først skje på arealet, GU3, dernest på

arealet, GU4. Opparbeiding av grav- og urnelund GU4 kan først skje  2  år før grav—

og urnelund GU3 mangler grav— eller urneplasser for bruk. Innen den tid skal GU4

brukes til jordbruksformål med korn eller andre jordbruksvekster med inntil 1

meters høyde.
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