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Planinitiativ – Mal
Reguleringsplan for utvidelse av Skedsmo kirkes kirkegård
1. Bakgrunn
1.1 Forslagstiller for reguleringsplanen er Lillestrøm kommune, Kultursektoren v/ Jan Ove
Teksum og Eiendomsavdelingen v/ Bjørn Magne Bakken.
Det vil være tett samhandling med Lillestrøm kirkelige fellesråd.
Kontaktinformasjon konsulent:
Norconsult avd. Lillestrøm v/ Guro Braanaas Bredland, mobil: 924 56 898
Hovedkontor: Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika
Postadresse: Postboks 626, 1303 Sandvika
E-post: firmapost@norconsult.com
Tel: +47 67 57 10 00
(Fakturaadresse for plansaksgebyret: Lillestrøm kommune v/Bjørn Magne Bakken)
1.2 Målet med planen er å utvide del av Skedsmo kirkes kirkegård. Det ble gjort en
gravbehovsanalyse av Grindaker AS februar 2018 og det kommer frem fra denne at det er
hensiktsmessig å starte et reguleringsarbeid for å utvide kirkegårdens kapasitet.
Reguleringen vil være tilliggende plan-id 476 og bygge på en illustrert helhetlig
kirkegårdsplan sammen med denne planen.
1.3 Redegjørelse for planområdet og størrelse: Planområdet ligger i sør-østre del av
Skedsmokorset, øst for E6 og vest for Fv 120 (Kirkeveien) på eiendom gnr. 21/bnr.1. Det
aktuelle arealet er i dag jordbruksareal og ligger på sørsiden av kirke og prestegård, sørvest
for eksisterende gravplass som ble etablert i 2013. Det forholder seg til ravinedal i vest og
dyrket mark og veien Løkendalen i sør. Det går en høyspentlinje over utvidelsesområdet og
to vannledninger krysser området. Det aktuelle arealet er på ca. 15 daa.

2. Planønsket
2.1 Ønsket er å utvide dagens kirkegård og tilrettelegge for grav-/urneplasser. Behov for
utvidelse/flytting av parkeringsplasser, mindre bygninger for oppbevaring av verktøy o.l.,
tilrettelegging for vannposter og belysning vil være aktuelt. Dette vil det tas stilling til i
oppstartsmøte med kommunen og underveis i planarbeidet. Det vil også være aktuelt med
gangstier internt på området, samt beplantning o.l.
Det vil være behov for terrengarbeid inkludert graving/sjakting, masseflytting og
gjennomgraving (sortering av masse) ved anleggelse av gravplasser i fremtiden. Dette ansees
ikke å representere store endringer i terrengformen. Tiltak i bakken vil følge anvisning fra
geoteknisk vurdering.
2.2 I utgangspunktet skal det ikke tilrettelegges for bebyggelse, se punkt 2.1
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2.3 Funksjonell og miljømessig kvalitet: Det vises til kirkegårdsplan (Grindaker) for Skedsmo
kirkes kirkegård, hvor foreliggende planområde, hovedsakelig med urnelund og parkering,
inngår i denne.

Figur 1: Utsnitt kirkegårdsplanen (søndre del):
2.4 Planområdet er hovedsakelig flatt, men grenser mot en ravine i vest. Det skal derfor gjøres
geotekniske vurdering for å redegjøre grunnens stabilitet på bakgrunn av eksisterende og
tilgjengelig materiale.
Det aktuelle arealet vil knyttes til eksisterende kirkegård og vil dermed naturlig tilpasses
omgivelsene.
Med tanke på risiko og sårbarhet så er det områdets nærhet til en ravine som i størst grad
representerer en risiko. Dette med tanke på forstyrrelser av integriteten i grunnen. Det skal
derfor gjøres geotekniske undersøkelser.
Området blir i dag brukt som jordbruksareal (selv om det er avsatt til kirkegårdsformål) så
planen medfører nedbygging av jordbruksarealer.
2.5 Planarbeidet vil ikke få vesentlige påvirkninger utenfor planområdet.
2.6 Etter forslagsstillers ønske, er det behov for en rask fremdrift i arbeidet. Det sendes over
utkast til annonse om varsling om oppstart av planarbeid noen dager før oppstartsmøte, slik
at annonsering og varsling kan gjennomføres så fort dette er omforent med planavdelingen,
og referat fra oppstartsmøte foreligger.
2.7 Det er ønskelig å sende inn komplett forslag til reguleringsplan til kommunen før sommeren
2020.

3. Planstatus
3.1 Kommuneplan: Aktuelt areal er avsatt til kirkegårdsformål framtidig grav- og urnelund) i
gjeldene kommuneplan fra 2019-2030 (planID: 0231_2019-2030). Planområdet berøres av
hensynssonene H570_4 Bevaring kulturmiljø og H370_4 Høyspent
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Figur 2 Skjermdump gjeldene kommuneplan
Reguleringsplan: planområdet er i dag innenfor vedtatt reguleringsplan for Vestvollen gnr.
21 bnr. 1, 2, 20, 24 og gnr. 36 bnr. 2. (planID: 0231_193B). Det aktuelle området er avsatt til
reguleringsformål 210 – Jord og skogbruk (etter PBL 1985). Deler av det aktuelle område er
uregulert.

Figur 3 Skjermdump gjeldene reguleringsplan, samt uregulert område
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Tilgrensende planer:
Det aktuelle område grenser til detaljregulering Skedsmo Kirkegård (planID 0231_476),
samt reguleringsplan for boligområdet Løken – del av gnr.23/1 (planID 0231_271).
Tilgrensende er hensynssonene H730_5 Båndlagt etter kulturminneloven i nord og H560_23
bevaring ravine i vest.
3.2 Reguleringen vil være tilleggende plan-id 476, Skedsmo kirkegård, og bygge på en illustrert
helhetlig kirkegårdsplan, utarbeidet av Grindaker landskapsarkitekter. Oppdateringer av
illustrasjonsplanen utarbeides av Norconsult.
Planen vil følge retningslinjer og krav iht. «Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og
gravferd (gravferdsforskriften)», samt «Rundskriv T3/2000 Forvaltning av kirke, kirkegård og
kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø».
3.3 Dette planarbeidet er ikke direkte knyttet til eller relevant for regional plan for areal og
transport i Oslo og Akershus. Imidlertid peker planen på Lillestrøm som et vekstområde og
en regional by. Dette betyr at man må planlegge for fremtidig vekst i kommunen. Sosial og
teknisk infrastruktur må tilrettelegges for videre vekst, dette inkluderer da også behov for
større areal til kirkegårder og gravplasser.
3.4 «Spor for framtiden Fylkesplan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007 -2018»
Her fremkommer det krav om at planen skal sendes til Fylkeskommunen og det refereres til
rundskriv T-3/2000 Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som kulturminne og
kulturmiljø. Her står det følgende: «Utvidelse og vesentlig endring av kirkegård skal skje i
henhold til kirkegårdsplan, se gravferdsforskriften §§ 2 og 3 jf gravferdsloven § 4».

4. Interesser – Samfunnssikkerhet – Medvirkning – Konsekvensutredning
4.1 Vesentlige interesser som berøres av planforslaget vil være vern av jordbruksareal,
grunnforhold og vern av ravinen, grunneiere, Skedsmo Kirke og evt. naboer.
4.2 Samfunnssikkerhet; forebygging av risiko og sårbarhet. Det aktuelle området ligger nært en
del av en ravinedal, her skal det gjøres geotekniske vurderinger for å kunne kommentere
brukbarheten av området som gravplass og innvirkning på ravinen og visa versa. Det vil
sannsynligvis ikke være nødvendig med endringer i kjøremønster e.l. da det allerede er
opparbeidet parkeringsplasser og avkjørsel til kirkegården.
4.3 Varsling av planoppstart vil skje i henhold til kommunens varslingslister, herunder:
Opplysningsvesenets fond
Skedsmo Kirke
Tilgrensende vel/borettslag
Regionkontor landbruk
Natur og friluft interesseorganisasjoner
Fylkesmannen i Viken
Skedsmo Historielag
4.4 Det legges opp til varsling og medvirkningskrav i henhold til plan og bygningsloven.
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4.5 Planen vurderes ikke til å innebære tiltak som utløser krav om konsekvensutredning eller
planprogram.

Figur 4: Planområdet, ca. 15 daa: Det må i oppstartsfasen vurderes om tilgrensende arealer skal
inngå i planområdet for å tilpasse bl.a. adkomst og forbindelseslinjer, og ivareta hensyn til
omgivelsene..

