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1 SAMMENDRAG 

1.1 Kortfattet oppsummering av det viktigste med planforslaget: 
Detaljregulering for gbnr. 188/5 m.fl. - Langset kirke, Minnesund utarbeides av 
planavdelingen i Eidsvoll kommune.  Planområdet er ca. 30 daa og strekker seg 
langs Trondheimsvegen mot vest og Langsetvegen mot øst. Planforslaget 
omfatter i hovedsak områder avsatt til arealformålet offentlig eller privat 
tjenesteyting og samferdsel og er i tråd med gjeldende kommuneplan.  

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av kirkegården ved 
Langset kirke. I tillegg er det behov for å øke antall parkeringsplasser ved kirken. 
Det reguleres også fortau langs del av Langsetvegen, for å sikre en 
sammenhengende løsning for myke trafikanter. 

Oversiktskart med planområdet merket med rød strek 

2 BAKGRUNN 

2.1 Hensikten med planen 
Hensikten med planen er en utvidelse av kirkegården ved Langset kirke med et 
areal på ca. 4,2 daa. Langset kirkegård har i dag ikke den kapasiteten det stilles 
krav til i gravferdsloven, det er derfor nødvendig å utvide kirkegården.  

Det er i tillegg behov for å øke parkeringskapasiteten, da eksisterende 
parkeringsplass ikke er stor nok når det er større arrangementer i kirken.  
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Det reguleres fortau langs den sørligste delen av Langsetvegen, innenfor 
planområdet.  Dette for å sikre trygg skoleveg til/fra Langset skole og til 
boligområdene rundt. 

2.2 Forslagstiller og eierforhold  
Planen fremmes på vegne av Eidsvoll kommune, og er utarbeidet av 
planavdelingen i Eidsvoll kommune. 
Eiendommen som reguleres med tanke på utvidelse av gravplasser er gnr/bnr 
188/62 som har et areal på ca. 4,2 daa og eies av Eidsvoll kommune. På 
eiendommen 188/4 reguleres ny parkeringsplass på ca. 1,2 daa, også denne eid 
av Eidsvoll kommune.  Langs de private eiendommene gnr/bnr 186/8, 186/44, 
186/54 og 188/7 reguleres fortau. I tillegg omfatter planområdet gnr/bnr 
187/60, 188/5, 188/25, 188/26, 188/66 og 612/1 hvor Eidsvoll kommune står 
som grunneier. 

2.3 Vurdering av krav om konsekvensutredning 
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 første ledd, 
jf. § 4-2 med tilhørende forskrift. Planforslaget anses å være i tråd med 
kommuneplanens arealdel, og anses ikke å medføre vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn. Planforslaget er på bakgrunn av dette vurdert til ikke å falle 
inn under forskriftens virkeområde og skal derfor ikke konsekvensutredes.  

3 PLANPROSESSEN 

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart. 
Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort i Eidsvoll og Ullensaker Blad, og 
berørte grunneiere, naboer og offentlige instanser ble varslet ved brev datert 
27.08.19. Frist for merknader ble satt til 26.09.19.  
I oppstartsvarselet ble det varslet et større planområde som inkluderte boliger 
sør for kirken. Dette ble senere innskrenket etter en nærmere vurdering av 
omfanget av reguleringsplanen. Det kom inn fire merknader som er gjengitt og 
kommentert i kapittel 10. 

Planforslaget skal førstegangs behandles i hovedutvalg for næring, plan og miljø, 
og sendes ut til høring og offentlig ettersyn til grunneiere, naboer og offentlige 
instanser. Deretter skal planen sluttbehandles i hovedutvalg for næring, plan og 
miljø, før den vedtas av kommunestyret. 

4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

4.1 Lov, forskrift og nasjonale planer og retningslinjer  
Plan- og bygningsloven 
Plan- og bygningsloven er et verktøy for å ivareta samfunnsinteresser og forvalte 
våre arealer. Planlegging etter loven skal sikre en bærekraftig utvikling for hele 
landet og at hver og en av oss kan være med i beslutninger som angår oss og 
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våre omgivelser, og den gir grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser og 
om utbygging. 

Vurdering: Området er avsatt til framtidig offentlig eller privat tjenesteyting og 
samferdselsanlegg i gjeldende kommuneplan for 2015-2026, planen er derfor i 
tråd med overordnede planer. I forbindelse med den pågående rullering av 
kommuneplanen, er det ingen arealinnspill innenfor eller i nærheten av 
planområdet. 

Kirkeloven 
Kirkeloven og forskrifter til kirkeloven, samt rundskriv T3/2000 hvor blant annet 
forhold knyttet til planlegging, og bygging i kirkens nærmeste omgivelser må 
skje med tilbørlig hensyn til naboskap til kirken. Regjeringen har sendt ut forslag 
der kirkeloven, trossamfunnsloven og livssynssamfunnsloven foreslås opphevet 
og erstattet av en felles lov. 

Gravferdsloven 
Gravferdsloven og forskrift til gravferdsloven skal legges til grunn for arbeidet 
med reguleringsplan og det videre planarbeidet. Bispedømmerådet skal som 
statligfagmyndighet ha anledning til å uttale seg før kommunen gjør vedtak.  
I henhold til gravferdsloven skal hver kommune ha en eller flere gravplasser av 
slik størrelse at det til enhver tid er ledige graver for minst 3 % av kommunens 
befolkning. 

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for barn- og unge i planleggingen 
(1989) 
Formålet med RPR for barn- og unge er å sikre et oppvekstmiljø som gir barn og 
unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har de fysiske, 
sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende 
kunnskap om barn og unges behov. Retningslinjene skal også sikre at det 
offentlige ivaretar sitt ansvar for å sikre barn og unge de tilbud og muligheter 
som samlet sett kan gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst 
uansett bosted, sosial og kulturell bakgrunn. 

Blant annet skal følgende vies spesiell oppmerksomhet: 
 Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot

forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare.

Vurdering: I forbindelse med utvidelse av kirkegården reguleres det fortau langs 
den sørlige delen av Langsetvegen, dette vil trygge adkomsten mellom Langset 
kirke og Langset skole. 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging (2014) 
Hensikten med retningslinjene er å oppnå bedre samordning av arealplanlegging 
og transportplanlegging. Arealbruk og transportsystem skal samordnes slik at 
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tyngden av ny bebyggelse konsentreres til tettsteder slik at en større del av ulike 
reisemål kan nås til fots eller med sykkel, at mest mulig av ny bebyggelse 
konsentreres til områder med god kollektivdekning, det legges til rette for mest 
mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan 
begrenses. Det bør tilstrebes klare grenser mellom bebygde områder og 
landbruks-, natur og friluftsområder. En bør søke å samle naturinngrepene mest 
mulig. 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-
1442/2016) 
Ved planlegging skal evt. støyplager forebygges, og det skal legges til rette for å 
ivareta stille og lite støypåvirkede boligområder, uteoppholdsarealer og natur- og 
friluftsområder. 

Vurdering: Deler av planområdet påvirkes av trafikkstøy. Når nye gravplasser 
skal etableres må det vurderes etablert avbøtende tiltak for å oppnå en 
tilfredsstillende støysituasjon. I henhold til retningslinjene er gul sone en 
vurderingssone, hvor avbøtende tiltak bør vurderes. På bakgrunn av estetiske og 
historiske hensyn er det ikke ønskelig å sette opp støyskjerm ved 
kirkegårdsarealet. Forholdene anses ikke så problematisk at skjermingstiltak bør 
prioriteres på bekostning av andre kvaliteter. 

NVE Retningslinjer for flaum og skredfare i arealplanar (2011)  
Retningslinjen sier hvordan flom- og skredfare bør utredes i kommunale 
arealplaner etter plan- og bygningsloven og er tilpasset kravene i byggteknisk 
forskrift. Målet er at man gjennom arealplanlegging skal redusere faren for tap 
og skader ved naturkatastrofer som flom og skred.  

Vurdering: Det er utarbeidet geoteknisk rapport for planområdet, datert august 
2020. 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2016) 
Målsettingen er at Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig 
region i Europeisk sammenheng. Det skal være et arealeffektivt 
utbyggingsmønster. Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den 
flerkjernede regionen sammen, til resten av landet og utlandet. Det skal være et 
effektivt og miljøvennlig transportsystem med tilgjengelighet for alle, og med 
lavest mulig behov for biltransport. I denne foreligger det også detaljerte mål for 
blant annet klima, jordvern, næringslivets konkurransekraft, naturmangfold og 
tettstedsutvikling. 

Vurdering: Det reguleres fortau på deler av strekningen for å oppnå 
sammenhengende fortau på vegstrekningen som brukes til/fra Langset skole. 
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Kommuneplanens arealdel 2015-2026 
Langset kirke er i kommuneplanens arealdel (KPA) 2015-2026 vist som 
nåværende offentlig eller privat tjenesteyting. Området øst for kirken er avsatt til 
framtidig offentlig eller privat tjenesteyting.  Tilgrensende område i nord er LNF-
areal, mens det sør for kirken er nåværende boligbebyggelse. På vestsiden går 
Trondheimsvegen, hvor vegformålet grenser mot planområdet. 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Deler av planområdet inngår i følgende reguleringsplan: 
Ovrilia, datert: 24.9.1973, sist revidert: 13.12.1973.  

4.3 Tilgrensende planer 
Detaljreguleringen vil grense til eksisterende reguleringsplan for Ovrilia (vedtatt 
1974), Langset Sentrum (2016) og reguleringsplan for E6 og Dovrebanen 
Langset – Hedmark grense (2010). 

4.4 Temaplaner 
I kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø (vedtatt i 2010) er Langset 
kirke listet opp. Utdrag fra kulturminneplanen nedenfor: 
Beskrivelse og vernevurdering: Langset kirke er en langkirke i bindingsverk fra 
1859 tegnet av arkitekt Christian Heinrich Grosch. Kirka har opprinnelig vært ei 
korskirke. Kirka har en viktig betydning i lokalsamfunnet. Langset 
kirke er listeført i Riksantikvarens Askeladden-register.  

5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 

Oversikt over planområdet
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5.1 Beliggenhet 
Planområdet er på totalt ca. 30 daa og lokalisert på Langset ca. 12 km nord for 
Eidsvoll sentrum. Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 186/8, 186/38, 
186/44, 186/54, 187/60, 188/4, 188/5, 188/7, 188/25, 188/26, 188/62, 188/66, 
612/1. 

5.2 Dagens arealbruk, tilstøtende arealbruk og stedskarakter 
Arealet som inngår i planområdet består i dag av Langset kirke og kapell, med 
tilhørende bygg og gravplasser. I tillegg inngår deler av Langsetvegen som en 
del av området.  

Planområdet strekker seg langs Trondheimsvegen i vest, og Langsetvegen i øst.  
Området nord og øst for planområdet er avsatt til LNF-område, mens det i sør er 
avsatt til boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan. Planområdet ligger på ca. 
kote +169 til kote +196, med helling mot sør og øst. Strekningen hvor fortauet 
er regulert har den største høydeforskjellen, fra kote +198 til kote +169. 
Langset kirke er bygget i 1859 og er en langkirke, bygget i bindingsverk, med 
220 sitteplasser. Kirken, kapellet og kirkegården med gravplasser utgjør et areal 
på totalt ca. 12 daa. Det er i tillegg et mindre bygg på eiendommen som 
benyttes til utstyr i forbindelse med drift av eiendommen.   

Det er etablert parkeringsplass nord/øst for kirken. 

5.3 Stedets karakter 
Langset kirke ligger like nord for tettbebyggelsen på Langset. Sør for kirken 
ligger boliger på vestre side av bakken i Langsetvegen, Langset skole og 
Minnesund idrettspark/Minnesundhallen. Boligfeltet Ovrilia ligger sørøst for 
Langset kirke, og består hovedsakelig av eneboliger. Lengre sør ligger det 
matbutikk, hurtigmatkjede, leilighetsbygg, velhus og brakkerigg i tilknytning til 
E6. Øvrig bebyggelse rundt planområdet består av spredt gårdsbebyggelse.  

5.4 Landskap  
Langset ligger helt ved sørenden av Mjøsa, like ved Minnesund hvor Mjøsa renner 
ut i Vorma. På østsiden av vannet, nord for bruene som krysser selve 
Minnesundet. Landskapet bærer preg av infrastruktur som firefelts motorveg på 
E6 og jernbanen som går mellom Oslo og Lillehammer. I tillegg går den gamle E6 
(Trondheimsvegen) gjennom tettstedet. Langset kirke ligger på et høydedrag 
med utsikt over Mjøsa i nord og vest, og Minnesund i sør. Nord for kirka har det 
tidligere vært uttak av grus.  

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Langset kirke er en listeført kirke av nasjonal verdi. Den er tegnet av Christian H. 
Grosch og ble bygd i 1859. At en kirke er listeført, innebærer at den er definert 
som verneverdig og har nasjonal verdi. Det betyr at de skal behandles med like 
stor respekt som fredete kirker.  
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Om lag 40 meter nord for planområdet et det tidligere funnet kull og skjørbrent 
stein, noe som ofte stammer fra bosetningsspor, som kokegroper fra jernalder 
eller rester av bryggstein/koksteinslag fra middelalder. 
Vest for plangrensen ligger et gravfelt med fem gravhauger fra jernalder. På 
samme gård er det også funnet gjenstander etter metallsøk. Det som er funnet 
nærmest planområdet er en fibula fra merovingertid, en ringspenne fra 
middelalder, en fibula fra jernalder og et vektlodd fra førreformatorisk tid. 
I forbindelse med planarbeidet ble det gjennomført arkeologiske undersøkelser 
på området for den nye gravlunden. Her ble det funnet en koksteinsforekomst 
som ble datert til høymiddelalder. Denne ble gravd ut og tilstrekkelig 
dokumentert i forbindelse med registreringen. Den arkeologiske rapporten ligger 
vedlagt.  

5.6 Naturverdier  
Søk i artsdatabanken.no viser at det i 1999 ble registrert småmessig lav og 
vanlig krus lav inne på kirkens område. Disse lavtypene er registrert som 
Livskraftig (LS), i Norsk rødliste for arter i artsdatabanken. I Naturdatabase.no 
hos miljødirektoratet er deler av området rundt kirken registrert som 
parklandskap. Kirkegården innehar flere busker og trær av ulik alder og tilstand. 

5.7 Trafikkforhold 
Langset kirke har adresse Langsetvegen 86. Adkomst er enten fra Fv 1598 
Langsetvegen  i nord, eller fra FV 1561 Trondheimsvegen i nord som er skiltet. 
Den kommunale delen av Langsetvegen har fartsgrense 40 km/t og en ÅDT på 
285 registrert i april 2015. Det er ikke fortau langs Langsetvegen innenfor 
planområdet. Fv 1561 Trondheimsvegen har fartsgrense 40 km/t, to opphøyde 
gangfelt samt skiltet skoleveg gjennom Langset sentrum. 
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5.8 Barns interesser 
Langsetvegen benyttes av barn og unge som skal til og fra skole og 
idrettsanlegg. 
 
5.9 Sosial infrastruktur 
Kirken og kirkegårdens beliggenhet og utforming har stor lokal verdi, og 
lokalbefolkningen har en sterk tilknytning til området. Kirken benyttes av skolen i 
forbindelse med undervisning, og det arrangeres konserter både av lokal og 
nasjonal karakter. 
 
5.10 Universell tilgjengelighet 
Planområdet heller i hovedsak mot sør og øst. Det er ikke spesielle innretninger 
for tilrettelegging for universell tilgjengelighet. 
 
5.11 Teknisk infrastruktur 

 

 
• Vann og avløp 
Det ligger eksisterende privat vannledning lengst sør på eiendommen 188/62, 
denne er tilknyttet kommunal vannledning på eiendommen 188/13. Langset 
kirke er ikke tilknyttet offentlig spillvannsnett.  
Lengst sør i planområdet, fra Langsetvegen nr. 71-55 følger kommunale vann- 
og spillvannsledninger Langsetvegen. Boligene på strekningen er tilknyttet disse 
ledningene. 
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• Overvann 
Det er ikke etablert eget overvannsystem innen planområdet.  
 
• Energiforsyning og alternativ energi. 
Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet er tilknyttet eksisterende 
strømforsyning.  
 
5.12 Grunnforhold 
VSO Consulting har på oppdrag for Eidsvoll kommune utført orienterende 
grunnundersøkelser på tomt gnr/bnr 188/5 m.fl. i Eidsvoll kommune. Rapporten 
er utført i forbindelse med utførelse av utvidelse av Langset kirkegård, samt 
etablering av nytt parkeringsplass og fortau. 
Undersøkelsene ble utført 14., 15. og 16. juli 2020. Undersøkelsene gir 
estimering av jordprofilet i planområdet samt generelle vurderinger av 
geotekniske forhold i planområdet. 
 
Gjennomsnittlig for hele reguleringsområdet er jordprofilet hovedsakelig estimert 
somfølgende: 
 
• 0 til 0,3 m er matjord. 
• 0,3 til 10 m er sand. 
o Telefarlighetsklasse T1, ikke telefarlig. 
o Grunnvannstand er konservativt estimert å ligge på 5 m dydde. 
o Friksjonsvinkel er estimert 33°. 
• 10 til 15 m er grus. 
 
Fjell ble ikke truffet i noe borpunkt, så fjell antas å ligge dypere enn på 15 m 
dybde i reguleringsområdet. 
 
Sprøbruddmaterial/kvikkleire ble ikke truffet i området i utførte borpunkter, og er 
i reguleringsområdet derfor vurdert å ligge utenfor aktsomhetsområde med 
mulig fare for kvikkleireområdeskred. Stabilitetsberegninger er utført for vurdert 
kritisk snitt i reguleringsområdet. Stabilitetsberegningene viser tilstrekkelig 
stabilitet for eksisterende situasjon. Stedlige masser i planlagt utvidelse area av 
kirkegården er vurdert som gravbare med hensyn til resultater fra utførte 
undersøkelser. Grunnvannstanden er konservativt estimert å ligge på 5 m dybde, 
som vurderes at ikke føre til problemer med hensyn til planlagt utvidelse av 
kirkegården. Snitt som viser forslag til oppbygging av parkeringsplass med lett 
trafikk og fortau er gitt i rapporten. 
 
Undersøkelsene anses som tilstrekkelig grunn for videre planlegging av 
prosjektet.   
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Løsmasser (kilde: NGU) 

 
 
5.13 Støyforhold 
Deler av planområdet ligger i gul støysone (støy opp mot 60dB). I henhold til 
retningslinjer for støy i arealplanlegging er anbefalte støygrenser på kirkegårder 
lik samme retningslinjes tabell 3 for uteoppholdsareal. For støy fra veg vil dette 
være 55 dB. I gravferdsforskriften § 2 står det at gravplass skal skjermes mot 
støy i samsvar med nevnte retningslinjer. 
 

 
Støysoner veg (kilde: Statens vegvesen) 
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5.14 Luftforurensing 
Ifølge miljøstatus er det ingen luftforurensing av nevneverdig grad rundt 
planområdet. 
 
5.15 Analyser/ utredninger 
Det er utført geotekniske undersøkelser av VSO Consulting. Disse følger vedlagt. 

6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 
6.1 Planlagt arealbruk  
Planområdet er på totalt ca. 30 daa. Av dette utgjør ny kirkegård ca. 4,2 daa, ny 
parkeringsplass ca. 1,2 daa, og fortau ca. 5 daa. Øvrige arealer innenfor 
planområdet endres ikke. 
 

           
Plankart for detaljregulering av gbnr 188/5, Langset kirkegård, Minnesund 
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6.2 Reguleringsformål 

Arealtabell 

§ 12-5. Nr.1 Bebyggelse og anlegg Areal 

1700 - Grav og urnelund 14649,1 

1730 - Nødvendige bygg og anlegg for grav og urnelund 1949,3 

Sum areal denne kategori: 16598,4 

 

§12-5. Nr.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal 

2011 - Kjøreveg 2460,6 

2012 - Fortau 497 

2019 - Annen veigrunn – grøntareal 1446 

2080 - Parkering 2206,3 

Sum areal denne kategori: 6609,9 

 

§12-5. Nr.3 Grønnstruktur Areal 

3001 - Naturområde 6522,1 

 

Hensynssonetabell 

§12-6 Hensynssoner Areal 

570 - Bevaring kulturmiljø 858 

140 - Frisikt 45 

Sum areal denne kategori: 903 

 

Totalt alle kategorier:                                                   29720 
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6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
Eksisterende bebyggelse innenfor BR1og BNG1 videreføres slik den er i dag. 
 
6.4 Grav og urnelund 
Arealer vist som BGU1 i plankartet omfatter eksisterende kirkegård og BGU2 ny 
del av kirkegården. Det interne vegnettet reguleres ikke, men tilrettelegges i 
samsvar med plan for gravplass som skal utarbeides og innsendes sammen med 
søknad om tiltak. 
 
I henhold til forskrift om gravferd skal gravplasser være innhegnet og ha porter 
som kan lukkes. I reguleringsbestemmelsene er det tatt inn at arealene rundt 
den nye gravplassen også skal være innhegnet, slik at området får en helhet. 
 
Det skal være god framkommelighet for både båreprosesjon, publikum og 
teknisk utstyr til alle gravfelt. 
 
6.5 Parkering 
Dagens parkering reguleres i tillegg til nytt parkeringsareal sør for kirka. Til 
sammen vil det gjøre plass til om lag 50 parkeringsplasser i tilknytning til kirka 
og kirkegården. 
 
6.6 Tilknytning til infrastruktur  
Etablering av ny kirkegård/gravlund medfører ikke utskifting av eksisterende 
infrastruktur. Behovet for tilknytning/omlegging må imidlertid avklares i 
detaljprosjekteringen i forbindelse med søknad om byggetiltak. 
En lavspentledning for strøm krysser helt sør på eiendommen 188/62. I henhold 
til Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd § 7 kan ingen former 
for luftstrekk krysse gravplass. Arealet under ledningstraseen kan derfor ikke 
benyttes som gravplasser, men benyttes til f.eks. gangareal/grøntareal i 
forbindelse med utarbeidelse av plan for gravplass. 
Ved etablering av fortau lengst sør i planområdet må det vurderes hvorvidt 
eksisterende vann og avløpsledninger skal byttes ut/legges om.  
 
6.7 Trafikkløsning – Samferdselsanlegg  
En opparbeiding av ny parkeringsplass antas ikke å føre til økt trafikkbelastning, 
men gi en bedre trafikkavvikling. Ved etablering av flere parkeringsplasser, 
håper man å unngå parkering langs Langsetvegen ved aktivitet knyttet til kirka 
En regulering og framtidig etablering av fortau langs strekningen sør i 
planområdet, vil sørge for et mer helhetlig og separat tilbud til myke trafikanter. 
Det blir for øvrig ingen endring i adkomsten til og fra planområdet. 
 
6.8 Universell utforming  
Det stilles krav til universell utforming i reguleringsbestemmelsene. Arealene 
innenfor planområdet skal opparbeides etter prinsippene for universell utforming 
så langt dette er mulig innenfor rammene av bevaring av kulturmiljøet. Der 
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stigningskrav ikke oppfylles, skal kompenserende tiltak etableres, som for 
eksempel håndløper og hvilerepos. 
 
Innen planområdet tillates terrengendringer ved tilførsel eller fjerning av masser 
for å bedre utnyttelsen av området og gi økt mulighet for universelt utformede 
adkomster.  
 
6.9 Kirkegårdsplan 
Det stilles krav om utarbeidelse av kirkegårdsplan i forbindelse med søknad om 
tiltak. 
 
6.10 Kulturminner 
Langset kirke er en listeført kirke med nasjonal verdi, og det er derfor regulert 
en hensynssone for bevaring rundt kirkebygget. Selve kirken er også tegnet inn 
med en juridisk linje for bebyggelse som skal bevares. Det er knyttet 
bestemmelser både til kirkebygget og hensynssonen om hvilke tiltak som kan 
tillates, og at alle tiltak skal sendes regional kulturminneforvaltning for uttalelse.  
 
7 KONSEKVENSUTREDNING 
 
7.1 Krav om konsekvensutredning 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av gravplasser for 
Langset kirke, i tråd med gjeldende kommuneplan.  
Reguleringen er i tråd med overordnede planer og utløser ikke krav om 
konsekvensutredning (KU) i henhold til plan- og bygningsloven og forskrift om 
konsekvensutredninger.  
 

8 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 
 
8.1 Overordnede planer 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel, og øvrige kommunale 
føringer.  
 
8.2 Stedets karakter 
Planforslaget medfører kun mindre endringer for planområdet. Arealet som skal 
utvides til kirkegård er i dag et etablert grønt område. Ved etablering av ny 
parkeringsplass vil det være nødvendig å felle 3-4 middels store bjørketrær, og 
området vil bli mer åpent.  
 
8.3 Kulturminner og kulturmiljø 
Planforslaget vil ikke medføre negative konsekvenser for kulturminner innenfor 
planområdet. Langset kirke reguleres etter dagens bruk, og det reguleres en 
hensynssone for bevaring rundt kirken. I forbindelse med planarbeidet ble det 
gjort arkeologiske undersøkelser, hvor det ble funnet og gravd ut en struktur 
med kull og skjørbrent stein, datert til høymiddelalder.  
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8.4 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven - Naturverdier 
Planforslaget er vurdert etter naturmangfoldlovens prinsipper i §§ 8-12. Med 
bakgrunn i stedlige forhold og tiltakets omfang og art er det vurdert at det ikke 
er nødvendig med ytterligere registreringer. Det er vurdert at planforslaget ikke 
kommer i konflikt med registrerte naturverdier. 
 
8.5 Samfunnsmessige konsekvenser 
Det har stor verdi at det tilrettelegges for flere gravplasser og gravformer, slik at 
innbyggerne får valgfrihet til å velge den gravformen de vil, på den kirkegården 
de har tilknytning til. 
Etablerte adkomster og ferdselstraseer vil opprettholdes, og tilgjengeligheten for 
allmennheten vil derfor ikke bli redusert. 
 
8.6 Trafikkforhold 
Ved etablering av fortau langs en del av Langsetvegen, vil det bli en bedre og 
mer sammenhengende fortauløsning for de som går til/fra Langset skole. 
Ved å øke antall parkeringsplasser håper man å redusere parkering langs 
Langsetvegen i forbindelse med større arrangementer. 
 
8.7 Barns interesser 
Ved å etablere av fortau på deler av Langsetvegen, blir det tryggere for barna 
som ferdes langs veien. Det er ellers ingen konsekvenser for barns interesser 
som følge av planforslaget.  
 
 
9 ROS-ANALYSE 
 
9.1 ROS 
ROS-analysen viser at det generelt er liten sannsynlighet for uønskede hendelser 
og små konsekvenser ved gjennomføring av planen. Forholdene hvor det antas 
at det kan foreligge risiko er omtalt i analysen, men hovedkonklusjonen er at den 
foreslåtte planen ikke vil endre risiko for mennesker, miljø eller materielle 
verdier særlig i negativ retning.  ROS analysen følger i sin helhet vedlagt 
planforslaget. 
 
 
10 INNKOMNE INNSPILL 
 
Oppstart ble varslet ved brev til berørte, naboer, private og offentlige instanser, 
datert 27.8.2019, samt ved annonsering i Eidsvoll Ullensaker Blad. Frist for 
merknader ble satt til 26.9.2019. Det er i den forbindelse innkommet fire 
merknader som er oppsummert og kommentert her. Alle merknader er vedlagt 
planforslaget. 
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1. Akershus fylkeskommune, datert 25.9.2019 
Akershus fylkeskommune stiller krav om arkeologiske registreringer. 
Vurdering: Det er gjennomført arkeologiske registreringer i henhold til 
krav fra Akershus fylkeskommune 
 

2. Hafslund Nett (HN), datert 30.8.2019 
HN har elektrisk anlegg i området, og adkomst til disse må ikke forringes. 
Det gjøres også oppmerksom på at det går høyspentkabel igjennom 
eiendommen 186/39. Dersom det er behov bør det settes av arealer til 
etablering av ny nettstasjon. 
Vurdering: Det er ikke behov for å øke tilførsel for strøm i planområdet. 
 

3. NVE, datert 2.9.2019 
NVE er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor 
saksområdet flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til 
vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av 
elektrisk kraft. PBL og TEK17 setter tydelige krav til sikkerhet mot flom 
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil 
det ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren, samt 
vurdering av hensynet til klimaendringer. Dersom planen berører NVEs 
saksområder skal NVE ha planen tilsendt ved offentlig ettersyn. NVE 
legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og 
vesentlige regionale interesser. I plandokumentene må det gå tydelig 
fram hvordan de ulike interessene er vurdert og innarbeidet. Alle 
relevante fagutredninger innen NVEs saksområde må være vedlagt. Det 
bes om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva en ønsker 
bistand til i den enkelte sak. 
Vurdering: Terreng og områdestabilitet på og i omkringliggende terreng 
er tilfredsstillende. Det er gjennomført både geoteknisk vurdering og 
grunnundersøkelser i planområdet. 
 

4. Statens vegvesen, datert 5.9.2019 
Statens vegvesen har ingen merknader til varsel om oppstart av arbeid 
med detaljregulering for Langset kirke. 
Vurdering: Tas til orientering. 
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11 VEDLEGG 
 

Vedlegg som følger planforslaget: 

1. Plankart, datert 19.8.2020 
2. Planbeskrivelse, datert 18.9.2020 
3. Reguleringsbestemmelser, datert 16.9.2020 
4. Risiko- og sårbarhetsanalyse 
5. Geoteknisk rapport, datert 12.8.2020 
6. Arkeologisk rapport, datert 15.5.2020 
7. Innkomne merknader  
 

 




