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Svar - E6 Arnkvern-Moelv - Ringsaker kommune - Søknad om
frigiving av automatisk fredede kulturminner - kullgroper id:
152011, 161283, 161301 - Tillatelse til inngrep
Det vises til deres oversendelse av søknad om inngrep i automatisk fredete kulturminner
beliggende innenfor planområdet for E6 – parsell Arnkvern – Moelv. I søknaden er det
vist tre utsnitt av planområdet hvor det ligger tre kullgroper som er fredet i medhold av
lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml) § 4 første ledd. Kullgropene ligger inne
på plankart med sosikode H730 som innebærer at de er båndlagt innenfor planområdet
med henynssone d. I henhold til plankartet ligger de omsøkte kullgropene imidlertid helt
eller delvis innenfor tiltaksområder som strider mot vern av kullgropene. Plankartet er
dermed å betrakte som en søknad om dispensasjon etter kulturminneloven § 8, fjerde
ledd for å foreta inngrep i kulturminnene så lenge tiltaksområdene som er vist på
plankartet opprettholdes.
I forbindelse med behandlingen av reguleringsplaner, tas det stilling til om det kan gis
tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner som blir berørt av planen.
Hedmark fylkeskommune er rette myndighet til å avgjøre dispensasjonsspørsmålet i
denne saken, i henhold til Miljøverndepartementets delegeringsvedtak av 24.3.2011.
Med hjemmel i kml § 8 fjerde ledd fatter Hedmark fylkeskommune etter en samlet
vurdering følgende vedtak: Det tillates med dette at det foretas inngrep i de omsøkte

automatisk fredete kullgropene id nr. 152011, 161283 og 161301 uten vilkår om
ytterligere arkeologisk undersøkelse. Tilstrekkelig dokumentasjon er allerede gjennomført
i forbindelse med arkeologisk registrering utført av Hedmark fylkeskommune.
Det bes om at ovennevnte vedtak innarbeides i planens reguleringsbestemmelser som et
supplement til de eksisterende bestemmelsene. Det bes videre om at plankartet endres slik
at de omsøkte kulturminnene ikke lenger er vist med sosikode H730 og at ruteskravur for
båndlegging med hensynssone d fjernes. Dette for at det skal bli samsvar mellom plankartet
og tillatelsen til inngrep i de omsøkte kullgropene.
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