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Saken gjelder: 
Saken gjelder: 

Forslag til detaljreguleringsplan for ny kirkegård ved Hovin kirke har vært en sak som har pågått i lang 
tid. Pr. i dag er det utarbeidet to – 2 – alternativer for plassering av ny kirkegård: Alternativ nord og 
alternativ syd. Disse to alternativene er sidestilt og har kommet like langt i 
planprosessen/vedtaksprosessen. Gjennom politisk behandling skal nå ett av alternativene velges. 

Administrasjonen foreslår at alternativ nord vedtas og sendes til kommunestyret for endelig vedtak 
og at alternativ syd ikke realiseres.  

Dersom UMT vedtar alternativ syd må alternativet bearbeides i tråd med uttalelser (se vedlegg 11) 
som kom inn i forbindelse med høring og offentlig ettersyn før planen kan vedtas i kommunestyret. 

 

Politisk saksordfører: Se behandling 
 

Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. 
 

Saksopplysninger: 
Arealene for alternativene er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig tjenesteyting. Det er 
ingen bestemmelser i kommuneplanen som spesielt tar for seg kirkegårdsutvidelsen. Avsatt areal for 
det alternativ som ikke velges, vil falle bort ved neste rullering av kommuneplan.  
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I utgangspunktet ble alternativ nord fremmet til vedtak. Endelig vedtak om detaljreguleringsplan for 
alternativ nord ble av kommunestyret satt på vent inntil alternativ syd (som kom opp som et 
alternativ gjennom planarbeidet) var utarbeidet og kunne sidestilles med alternativ nord både 
utredningsmessig og prosessuelt.  

Det ble derfor igangsatt planarbeid i regi av Spydeberg kommune for alternativ syd. Alternativ syd var 
avhengig av planprogram samt utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredning (jf. 
forskrift om konsekvensutredninger). 

For alternativ syd har det derfor blitt utredet for geoteknikk og vært gjennomført arkeologiske 
undersøkelser.  

Det er utført kostnadsvurderinger av begge alternativene. De kostnadsvurderingene som er gjort er 
basert på forprosjekt/skisseforslag, slik at det vil være store usikkerheter til kostnadsestimatene for 
begge alternativene. 

Kommunen har gjennom planprosessen involvert landskapsarkitekter og de antikvariske 
myndighetene hos Fylkeskonservatoren og Riksantikvaren. Dette for å løse oppgaven med å få 
innpasset en kirkegård i et kulturhistorisk viktig miljø for Spydeberg kommune og samtidig få 
tilpasset alternativ syd slik at kravene om universell utforming kan oppfylles. Kommunen har også 
sørget for å ha god dialog og samarbeid med Kirkelig fellesråd i Spydeberg menighet ved å involvere 
kirkevergen i planarbeidet. 

Vurderinger: 

 

Kulturminner/fornminner: 

Hovin kirke og kirkegård er fredet, hvilket betyr at alle tiltak som skal gjøres innenfor 
fredningsområdet må godkjennes av Riksantikvaren. Fredningsområdet er markert i forslagene til 
reguleringsplankart. I forståelsen av hvordan en kan drive en forsvarlig arealforvaltning i nærheten av 
et fredet objekt og et fredningsområde skal det også tas spesielle hensyn til hva som kan utføres på 
tilliggende arealer rundt de fredede objektene. Områdene må hensyntas slik at kulturminnenes verdi 
ikke forringes som følge av tiltak utenfor fredede arealer/objekter.  

Hovin kirke og kirkegård har atkomst fra nord fra Stegenveien via en bjørkeallé over et jorde. Kirken 
ligger plassert åpent og luftig på en naturlig høyde med utsyn mot alle himmelretninger. Kirkens 
plassering ligger naturlig til i et jordbrukslandskap. Eksisterende kirkegård ligger syd, sydøst for kirken 
på et slakt skrånende terreng. Kirkegården ligger skjermet fra veier og trafikk, og det er god utsikt 
mot jordbruksmarker, skog og gårdsbruk. 

I vurderingene av alternativ nord vil anleggelsen av ny kirkegård nord for kirken mellom Stegenveien 
og kirken langs bjørkealleen gjøre noe med opplevelsen av at Hovin kirke ikke lenger er plassert i et 
åpent kulturlandskap. Det var derfor flere runder med kulturminnemyndighetene for å finne et 
akseptabelt design av kirkegård og parkering for alternativ nord. 

Alternativ syd vil i forhold til alternativ nord ikke ha innvirkning på opplevelsen av kirkens plassering i 
et åpent kulturlandskap. Sydalternativet plasserer seg lenger ned i terrenget syd sydvest for kirken og 
vil kunne knytte seg godt sammen med eksisterende kirkegård. Administrasjonen mener alternativ 
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syd bedre ivaretar de kulturminneverdiene som knytter seg til Hovin kirke og kirkegård. 

Riksantikvaren har ikke kommet med innsigelser til noen av forslagene. 

Det er gjennomført arkeologiske undersøkelser for begge alternativene og lagt inn hensynssoner i 
kart som sikrer funnstedene for fornminner.  Men for at alternativ syd skal kunne realiseres må det 
gjennomføres en arkeologisk granskning i samarbeid med Riksantikvaren. Omfanget avklares 
gjennom prosjekteringsfasen. 

Fylkeskonservatoren har vedtatt at registrerte kulturminner er frigitt. 

Slik alternativene fremstår nå mener administrasjonen at alternativ syd ivaretar Hovin kirke og den 
fredede kirkegården på best måte med hensyn til kulturminneverdiene i området. 

 

Forholdet til omgivelsene og parkering 

Atkomstveien frem til kirken benyttes av flere eiendommer, deriblant nabo til kirken GBNR. 104/1 
Søndre Hovin.  

Parkeringsplassen for begge alternativene er identisk. Det var under behandlingen av alternativ nord 
diskusjon med kulturminnemyndighetene om hvordan parkeringsplassen skulle løses. Riksantikvar og 
Fylkeskonservator har ikke kommet med merknader til parkeringsplassløsningen etter offentlig 
ettersyn av alternativ syd.  

Spydeberg kommune har forståelse for at grunneier av Søndre Hovin vil kunne oppleve anleggelsen 
av parkeringsplassen som noe belastende, men p-plassen er senket ned i terrenget for å virke mindre 
skjemmende for opplevelsen av kirken i landskapet og for å ta hensyn til nabo på Søndre Hovin. 

Plassering av kirkegård med hensyn til nabobebyggelsen er mer problematisk da alternativ nord vil 
virke mer belastende for nabo. Alternativ nord vil være godt synlig fra tun og våningshus på Søndre 
Hovin. Ved begravelser vil dette sette preg på omgivelsene på en annen måte enn dersom 
kirkegården plasseres som vist i alternativ syd. Alternativ syd vil ikke være like synlig fra tun og 
våningshus fra Søndre Hovin som alternativ nord da kirkegården her vil ligge lavere og lenger vekk fra 
kirken i landskapet enn alternativ nord. 

 

Universell utforming og tilgjengelighet 

For at alternativ syd skal kunne realiseres, må det anlegges prosesjonsvei i skråningen sydvest for 
kirken mot låven på Søndre Hovin. Denne kan ikke være brattere enn 1:20 for å kunne oppfylle 
kravene om universell utforming. Gravplassrådgiveren mener at selv om alternativ syd viser at veien 
klarer kravet om universell utforming vil alternativ syd bli vanskeligere tilgjengelig både av hensyn til 
stigning og avstand. Det poengteres at det er hovedvekt av eldre som besøker kirkegården, det er 
hensynet til denne brukergruppen som må tas spesielt godt hensyn til.  

Selv med kjøring ned til gravene vil tilgjengeligheten for alternativ syd ikke bli like god som for 
alternativ nord. Spydeberg Kirkelige fellesråd er av samme oppfatning, og mener alternativ nord 
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utvilsomt er bedre enn alternativ syd med hensyn til tilgjengelighet for brukerne. Det er ikke ved 
selve begravelsen at dette anses som et problem, men at det i det daglige vil være vanskelig for eldre 
å kunne besøke gravplassene på kirkegården. 

Administrasjonen i Spydeberg kommune er av samme oppfatning, og mener dette er svært viktige 
forhold som må vurderes i valg av alternativ.  

 

Eiendomsforhold 

Det er grunneier av GBNR. 104/1 som eier grunnen der alternativene er foreslått. Grunneieren må 
avse et større areal dersom alternativ nord blir realisert enn for alternativ syd. Viljen til avståelse av 
grunn for etablering av alternativ nord er vesentlig lavere enn for alternativ syd. 

 

Estetikk: 

Alternativ nord og alternativ syd skiller seg fra hverandre på vesentlige punkter med hensyn til 
estetikk og plassering i landskapet. Det er allerede omtalt hva plasseringen vil bety for nabo og for 
opplevelsen av å komme til kirken fra Stegenveien.  

  

Jordvern 

Alternativ nord vil beslaglegge ca. 1,5-2 daa mer produktiv landbruksjord enn alternativ syd. 
Fylkesmannen i Østfold vektlegger at alle tiltak skal forsøke å unngå tap av dyrket mark. Det vil ikke 
være mulig å unngå tap av dyrket mark for noen av alternativene, men alternativ syd vil være å 
foretrekke for å spare dyrket mark. 

 

Prosjektkostnader 

I tidlig fase (i 2013) etter at det ble vedtatt å utrede alternativ syd ble det gjort en oppstilling av da 
kjente kostnader for begge alternativene, se vedlegg 18. Kostnadene er basert på henholdsvis 
Grindaker as landskapsarkitekter og Nils Skaarer landskapsarkitekter.  

 

P85 betyr at betyr at det er 85 % sannsynlighet for at prosjektet kan realiseres innenfor budsjett.  

 

For en kostnadsramme på P85 i 2013 var alternativ nord stipulert med en kostnad lik 19,2 MNOK. 
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For en kostnadsramme på P85 i 2013 var alternativ syd stipulert med en kostnad lik 17,1 MNOK. 

 

Det er stor usikkerhet til dette kostnadsbildet og hva totalsummen vil kunne ende opp til å bli. 
Denne oppstillingen gir et grovt estimat på kostnader og differanser mellom alternativene. 

 

Gjennom detaljprosjektering vil kostnadene konkretiseres etter dagens forhold. 

 

 

Konklusjon: 

Alternativ syd har mange gode kvaliteter som ivaretar jordvern, naboskap og estetisk plassering i 
landskapet.  

 

Alternativ nord har andre kvaliteter som ivaretar brukerne av kirkegården på en bedre måte enn 
alternativ syd. Fellesrådet mener brukervennligheten i alternativ nord er vesentlig bedre enn 
alternativ syd.  

 

Administrasjonen støtter fellesrådet og mener brukervennligheten er av avgjørende betydning og vil 
derfor anbefale at alternativ nord vedtas.  

 

Det er knyttet stor usikkerhet til kostnadene for begge alternativene, og differansen er ikke veldig 
stor. 

 

Dersom alternativ syd blir valgt må dette planforslaget justeres slik at dette alternativet svarer ut 
uttalelsene i forbindelse med høring og offentlig ettersyn. Se kommentarer til uttalelsene for 
alternativ syd, vedlegg 10. 

 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

1. Forslag til detaljregulering for Hovin kirke og kirkegård alternativ nord, gnr. 104 bnr. 5 og 
del av gnr. 104 bnr. 1 med tilhørende bestemmelser vedtas. Utvalg for miljø og teknikk 
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oversender dermed saken for sluttbehandling i kommunestyret, jf. plan- og bygningsloven 
§ 12-12. 

 
 
 
 
 
Utvalg for miljø og teknikk - 52/2017 
 

UMT - behandling: 
Forslag fra Arve Bekkevard (H): 
 
Forslag til detaljregulering for Hovin kirke og kirkegård alternativ syd, gnr. 104 bnr. 5 og del av gnr. 
104 bnr. 1 med tilhørende bestemmelser vedtas. Utvalg for miljø og teknikk oversender dermed 
saken for sluttbehandling i kommunestyret, jf. plan- og bygningsloven § 12-12. 

VOTERING: To stemmer (Sp, Ap) mot, resten for.  
 

 
 

UMT - vedtak: 
Forslag til detaljregulering for Hovin kirke og kirkegård alternativ syd, gnr. 104 bnr. 5 og del av gnr. 
104 bnr. 1 med tilhørende bestemmelser vedtas. Utvalg for miljø og teknikk oversender dermed 
saken for sluttbehandling i kommunestyret, jf. plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
 
Kommunestyre - 103/2017 
 

KS - behandling: 
POLITISK SAKSORDFØRER: Trond Bøle 
 
Følgende hadde ordet: Petter Schou, Trond Bøle, Knut Espeland, Sigmund Lereim, Tron Kallum 
 
 
Forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti:  
 
Saken utsettes frem til ny befaring er gjennomført.  
 
VOTERING: Ni stemmer (Sp, SV, Ap) mot, resten for.  

 
 

KS - vedtak: 
Saken utsettes frem til ny befaring er gjennomført.  
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Kommunestyre - 42/2018 
 

KS - behandling: 
Politisk saksordfører: Petter Schou  
Disse hadde ordet: Petter Schou, Sigmund Lereim,  Nina Haaland, Arve Bekkevard, Rowena von Ohle, 
Bjørn Ring Opjordsmoen, Gro Pettersen, Knut Espeland 
Forslag til detaljregulering for Hovin kirke og kirkegård alternativ nord, gnr. 104 bnr. 5 og del av gnr. 
104 bnr. 1 med tilhørende bestemmelser vedtas. Utvalg for miljø og teknikk oversender dermed 
saken for sluttbehandling i kommunestyret, jf. plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
Forslag til detaljregulering for Hovin kirke og kirkegård alternativ syd, gnr. 104 bnr. 5 og del av gnr. 
104 bnr. 1 med tilhørende bestemmelser vedtas. Utvalg for miljø og teknikk oversender dermed 
saken for sluttbehandling i kommunestyret, jf. plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
Votering:  Råmannens forslag vedtatt 18 - 8 (Høyre, MDG, Rowena von Ohle fra FrP, ) 
 
 

KS - vedtak: 
1. Forslag til detaljregulering for Hovin kirke og kirkegård alternativ nord, gnr. 104 bnr. 5 og 

del av gnr. 104 bnr. 1 med tilhørende bestemmelser vedtas.  

 
 
 

Vedlegg: 
Vedlegg 01 - Regulerinsplankart alt nord 
Vedlegg 02 - Reguleringsbestemmelser alt nord 
Vedlegg 03 - Planbeskrivelse alt nord 
Vedlegg 04 - Oppsummering og kommentarer til uttalelser alt nord 
Vedlegg 05 - Uttalelser alt nord 
Vedlegg 06 - Reguleringsplankart alt syd 
Vedlegg 07 - Reguleringsbestemmelser rev 20170615 alt syd 
Vedlegg 08 - Planbeskrivelse alt syd 
Vedlegg 09 - ROS-analyse alt syd 
Vedlegg 10 - Oppsummering og kommentarer til uttalelser alt syd 
Vedlegg 11a - Fylkesmannen i Østfold 05072017 
Vedlegg 11b - Riksantikvaren 25082017 
Vedlegg 11c - Statens vegvesen 13072017 
Vedlegg 11d - Østfold fylkeskommune 16082017 
Vedlegg 11e - Fylkeskonservatoren - Østfold fylkeskommune 08082017 
Vedlegg 11f - Borg Bispedømmeråd 15082017 
Vedlegg 11g - DEN NORSKE KIRKE Gravplassrådgiver 30062017 
Vedlegg 11h - NVE 23082017 
Vedlegg 11i - Spydeberg Eldreråd 08082017 
Vedlegg 11j - Torill Hovind 24082017 
Vedlegg 11k - Spydeberg felles menighetsråd 29082016 
Vedlegg 12 - Arkeologisk rapport alt syd 
Vedlegg 13 - Grunnforhold datarapport alt syd 
Vedlegg 14 - Landskapsplan ortofoto 
Vedlegg 15 - Landskapsplan 
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Vedlegg 16 - Profiler 
Vedlegg 17 - Nærvirkning og Fjernvirkning 
Vedlegg 18 - Kostnader for kirkegårdsutvidelse 
Befaringsnotat (L)(125560) 
Uttalelser ang Hovin kirkegård 
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