Ængso ker
kom m u ne

Saksbehandler: Tina Marie Østby
62 33 50 00

Direkte linje:

Vâr dato
31 08.2018

Vår ref.
10/894» 46

Deres dato
22 .08 2018

Deres ref.
9393cla2-8ba7-4428-a656-bf33bfb1cacd

Hedmark fylkeskommune
64,Hamar

Parkgata

2325 HAMAR

Svar - E6 Arnkvern-Moelv
fredede

- Ringsaker kommune

- Søknad om frigiving

av automatisk

kulturminner

Viser til deres brev datert 22.8.2018 vedrørende
kullgrop

kulturminner,

reguleringsbestemmelser
Endringen

frigivelse

av automatisk

fredede
i

id: 152011, 161283, 161301. Det bes om at vedtak innarbeides
og plankart.

berører to forskjellige

E6 Arnkvern

reguleringsplaner,

- Tjernli og E6 Botsenden -

Moelv.
lforbindelse

med pågående utbygging

komme flere endringer
hensiktsmessig

kommunen,

må det forventes

Ut fra kapasitet ser kommunen

å ta nevnte endring i forbindelse

ved ferdigstillelse

Med

på strekningen.

av E6 gjennom

med øvrige endringer

å

det som
på planen, og seinest

av pågående utbygging.

hilsen

Anne Gunn Kittelsrud
Plansjef

Tina Marie Østby
planrådgiver

Kopi til:
Nye Veier v/ Harald Monsen
Veidekke v/ Tone-Lise Rustøen

Telefoni 62 33 50 00
Postboks

13

2381 BRUMUNDDAL
Epost:

postmottak@ringsakerkommuneflo

Brugata

2

2381 BRUMUNDDAL

Facebook:

ringsakerkommune

Organisasjonsnummer:
Nett: ringsaker.kommune.no

864 950 582
l ringsakemo

á

HEDMARK
FYLKESKOMMUNE

Riksantikvaren
Postboks 8196 Dep
0034

OSLO

Hamar,

22.01.2019

Deres ref:

Sak. nr. 18/7169 - 6

Vår ref:

Saksbeh. Ove Hoiseng Tlf. 62 54 45 09/994

- Ringsaker

E6 Botsenden - Moelv

inngrep i automatisk

forbindelse

etter kml § 8, første

planprosess.

nevnte

av flere funnlokaliteter

er det forekomst

med tidligere

ovenfor

vedrørende

av 16.01.19

søknad

planområdet

Innenfor

fredet kulturminne

til

- Tillatelse

kommune

id 161307

ledd - kullgrop
Det vises til deres

77 312

sak.

som ble registrert

Flere av disse er kullgroper.

Kullgroper

i

er fredet

i

av 9. juni 1978 nr. 50 (kml) § 4 første ledd. Omsøkte
medhold
kullgrop id 161307 Vises på plankartet i den vedtatte planen som område med
Utbyggingen av E6 i dette området er
hensynssone d, båndlagt etter kulturminneloven.
av lov om kulturminner

godt i gang og tiltakshaver
inngrep

i den. Hedmark

dispensasjonsspørsmålet
deiegeringsvedtak
Med hjemmel

anleggsarbeidet
å gjennomføre
ser nå at det blir problematisk
og det søkes derfor om tillatelse til å foreta

uten å berøre kullgropa

i dette området

fylkeskommune

til å avgjøre

til Miljøverndepartementets

av 24.3.2011.

i kml § 8 første ledd fatter

[forbinde/se

er rette myndighet

i denne saken, i henhold

med realisering

for E6 Arnkvern

Hedmark

fylkeskommune

av tiltak i henhold

til tidligere

- Moelv gis det med dette tillatelse

følgende
vedtatt

vedtak:

reguleringsplan

til inngrep i automatisk

fredet

kulturminne, kullgrop, id 161307, på Øke/srud, (220/1), Ringsaker kommune.

Fulkesdirektøren
BESØK:Parkgata 84, Hamar POST:Pb.4404, Bedriftssenterel, 2325 HAMAR
TELEFON: 62 54 40 00

E-PU ST: postmottaklähedmarkprg

ORGNR: 942116 217

www.hedmark.org

HEDMARK
FYLKESKOMMUNE

Tillatelsen

gis uten vilkår om ytterligere

dokumentasjon

er allerede

Hedmark fylkeskommune.

gjennomført
Tillatelsen

Det bes om at fylkeskommunens
omsøkte

kullgropa

kulturminneloven

arkeologiske

undersøkelser.

i forbindelse

med registrering

gjelder bare det omsøkte

vedtak tas inn i planens

ikke lenger vises på plankartet
med hensynssone

d dersom

Tilstrekkelig

den blir fjernet.

av

tiltaket.

bestemmelser

som båndlagt

utført

og at den

etter
Det gjøres for øvrig

oppmerksom på at tiltakshaver også må søke Ringsaker kommune om
dispensasjon

fra reguleringsplanen

etter plan- og bygningsloven.

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:
Kart med utsnitt

av plankart

med avmerket

kullgrop

id 161307

Kopi til:
Kulturhistorisk

Museum,

Veidekke

Entreprenør

Ringsaker

kommune

Universitetet

AS, v/Tone-Líse

í Oslo, Forminneseksjonen,

0130 OSLO

Rustøen

Side 2

Kristiansen,

Eli Nora
Sverre Simensen <sverre@ringsaker-ror.no>
5. april 2019 12:53
Postmottak Ringsaker kommune
Tømten fjelltak- brudd på reguleringsplan

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

åbrudd

Kla e
Viser til telefonsamtale

åre

ulerln

mten f'elltak.

s laniT

med kart og byggesakssjef Atle Ruud mandag 01.04.19 vdr. brudd på driftstider

i Tømten

fjelltak.

1.

Oppstart av knuseverk og full drift av grusta ket starter senest kl. 06.10 på hverdager. Lastebiler med fulle
lass kjører

ut av grustaket

06.15.

er driftstiden

I reguleringsplanen

satt fra kl. 07.00

til 19.00.

Noen ganger

er

det drift før 06.00 også.
2.

Boring starter 06.00 og foregår til ca. 20.00 på hverdager. Etter reguleringsplanen skal boring og sprenging
foregå mellom 07.00 og 16.00 på hverdager. Enkelte ganger foregår det boring mye lengre utover kvelden
også.

3.

Det er full drift i grustaket frem til 20.00 på kvelden. Noen ganger mye lengre. For ca. 4 uker siden var det
drift i grustaket til over klokka 22.30. Driftstiden er regulert 07.00 til 19.00 på hverdager.

4.

Graving av fjell i grustaket med voldsom støy lørdag 30.04.19. fra ca. 07.00. På lørdager tillates kun
opplasting

5.

av masser

mellom

07.00

og 12.00.

Dette

var ikke opplasting,

men graving

av fjell.

Torsdag 04.04.19 gikk knuseverket til 20.15. Det ble utført graving av fjell frem til 20.30. Klokka 20.30 ble det
transportert

inn et nytt knuseverk,

en times

noe som pågikk

tid, med en del støy.

6.

Har snakket med Områdesjef Stian Storsveen i YIT 3 ganger den siste uka der vi har klaget på brudd på
driftstider, uten at YIT og Tømten fjelltak tar dette til etterretning.

7.

Kart og byggesakssjef Atle Ruud ringte Stian Storsveen på mandag uten at dette har hjulpet, det ble faktisk
verre.

8.

trafikken av vogntog har økt voldsomt de siste ukene. Dette medfører at veien er meget farlig for gående og
syklende. Her må det utføres tiltak umiddelbart før det skjer ei ulykke. Barn bruker veien både som skolevei
og på fritiden. Ettersom driftstiden er til 19.00 vil det si at barna alltid må gå der samtidig med vogntogene.

9.

Vi ber om at kommunen

stopper disse brudd på reguleringsplanen

umiddelbart.

10. Støy har blitt et stort problem og vi ber om at det utføres fysiske støymålinger
langt over tillatte støygrenser.

Mvh
Turid og Sverre Simensen
Røsslyngvegen

26

2390 Moelv
Telefon:
e-post:

99566280
sverre@renogpen.no
1

på vår eiendom da vi må ligge

2

