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Kulturvernfaglig uttalelse og registreringsvarsel - Planprogram
og reguleringsarbeid for Bjørkhaugen Nordre - gnr/bnr 518/2 Ringsaker kommune
Vi viser til deres oversendelse av 20.04.2017

med varsel om oppstart av

reguleringsplanarbeid for Bjørkhaugen Nordre på ca. 260 daa, gnr/bnr 518/2 i Ringsaker
kommune. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for ny hyttebebyggelse i
området. Området er i dag bebygd med et 20—tallshytter.
hytteområdet

Planen er å fortette

med 10 - 15 hytter, samt anlegge felles oppholds- og båtplass for

allmenheten i strandsonen.

Frist for uttalelse er satt til 02.06.17. Uttalelse vedr. planfaglige forhold og nyere tids
kulturminner vil bli ettersendt.
Automatisk fredete kulturminner

- varsel om registrering:

Ifølge fylkeskommunens arkivopplysninger er det ikke kjent automatisk fredete
kulturminner innenfor planområdet. Det er imidlertid ikke foretatt arkeologisk
registrering i området tidligere. Området vurderes å kunne ha potensiale for funn av
automatisk fredete kulturminner, som kullgroper, jernvinneanlegg og evt. steinalderfunn.

Det må derfor foretas arkeologisk registrering av planområdet for å oppfylle
undersøkelsesplikten etter lov om kulturminner § 9. Jamfør § 9 plikter den ansvarlige

leder eller forvaltningsorgan ved planleggingen av større private eller offentlige tiltak
etter lovens § 8, første ledd, å undersøke om tiltaket vil virke inn på automatisk fredete
kulturminner på en måte nevnt i lovens § 3, første ledd.
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Etter lov om kulturminner
til å avgi uttalelse.
fredete

kulturminner

frist på ytterligere
Riksantikvaren).
-Arkeologisk

§ 9, 2. ledd har kulturminnemyndighetene

Finner vedkommende

myndighet

at tiltaket

frist på 3 mâneder

berører automatisk

på en måte som er nevnt i § 3 første ledd, har den rett til å kreve en

1 måned. Fristen kan forlenges
Så lenge fristene

løper kan tiltaket

av departementet

(delegert

ikke iverksettes.

registreringsmetode:

Fylkeskommunens

registrering

vil omfatte

som er synlige på markoverflaten

systematisk

og eventuelt

søk i terrenget

C14-datering

etter kulturminner

av påviste kulturminner.

Det

kan også være aktuelt å grave små ruter på ca. 40 x 40 cm for å kunne påvise evt.
steinalderlokaliteter

i strandsonen.

Funn dokumenteres

foto, og legges inn i nasjonal kulturminnebase,
skrevet raskest mulig etter at registreringen
-Budsjettmessige

kulturminnemyndighetene
undersøkelsesplikten

er gjennomført.

§ 10 skal tiltakshaver

har i forbindelse

nye retningslinjer

og budsjettmal

§ 9, jf. § 10, gjeldende

budsjettoverslag

for registreringsarbeidet
av planområdet

vedlegg). I budsjettet

selv dekke de utgifter

med gjennomføringen

etter § 9. Riksantikvaren

kulturminneloven

For registreringen

beskrivelse og

Endelig uttalelse vil bli

forhold:

I henhold til lov om kulturminner

utarbeidet

ved oppmåling,

Askeladden.

av

og Klima- og miljødepartementet
for betaling av arkeologiske

fra 01.01.2016.
er utarbeidet

har

tjenester

i hht.

Fylkeskommunens
i tråd med dette.

beregnes det et budsjett

inngår 14 timer til forarbeid/feltarbeid

på inntil kr. 24 125,- (se
og 7,5 timer til etterarbeid.

Det er også satt opp utgifter til C14-datering av 1 kullprøve samt leiebil/
kjøregodtgjørelse.

Det understrekes

at det kan være mange kulturminner
mindre forekomst
etterarbeidet
vedtatt

i området

som må dokumenteres.

skal varsles og godkjennes

I den endelige uttalelsen,

som tar høyde for
Dersom det er

enn antatt, eller ingen funn, vil registreringen

ta kortere tid og endelig kostnad vil dermed reduseres.

budsjett,

fortsetter.

av kulturminner

at dette er et maksimumsoverslag

skriftlig av tiltakshaver

etter at befaringen

og

Evt. arbeid utover

før arbeidet

har funnet sted, vil antall timer

og den endelige prisen for befaringen angis.
Hedmark fylkeskommune
tiltakshaver
returneres

v/Kulturminneavdelingen

om godkjenning
i underskrevet

av budsjettoverslaget

imøteser et snarlig svar fra
på kr. 24 125,-, jf. vedlegget

som skal

stand til:

SKP v/Ku/turminneavdelingen
Postboks 4404 Bedriftssen teret
2325 Hamar
Evt:

postmottak@hedmark.org
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oppfordres

Tiltakshaver
tiltaket

til å ta kontakt

Det opplyses om at tiltak i planområdet
avgitt ny uttalelse
må integreres

med fylkeskommunens

saksbehandler

slik at vi kan planlegge registreringen

ønskes gjennomført,

ikke kan iverksettes

på grunnlag av varslet arkeologisk

i et planforslag

i god tid før

til kapasitet.

før fylkeskommunen

registrering.

før det legges ut til offentlig

i forhold

har

Eventuelle funnområder

ettersyn.

Med vennlig hilsen

Kristin Ryen Reithaug
ass. fylkessjef
Samferdsel,

kulturminner

og plan
Elisabeth Seip
kulturvernleder

Dette dokumentet

er elektronisk

godkjent

og sendes uten signatur.

Vedlegg:
Budsjettoverslag
Kopi til:
Ringsaker kommune,

2381 BRUMUNDDAL
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