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Veidekke Entreprenør AS v/Tone-Lise Rustøen

E6 Arnkvern - Moelv, og IKEA Handelspark nord, søknad om frigivelse av automatisk
fredede kulturminner
Viser til deres brev datert 29.3.2019 vedrørende søknad om frigivelse av automatisk fredede
kulturminner, og vedlagte brev fra Hedmark fylkeskommune datert 22.8.2018 og 22.1.2019.
Fylkeskommunen har i nevnte brev fattet vedtak med hjemmel i kml §8 fjerde ledd: Det
tillates med dette at det foretas inngrep i de omsøkte automatisk fredete kullgroper id nr.
152011, 161283, 161301 og 161307 uten vilkår om ytterligere arkeologisk undersøkelse.
Tilstrekkelig dokumentasjon er allerede gjennomført i forbindelse med arkeologisk
registrering av Hedmark fylkeskommune.
Fylkeskommunen ber om at ovennevnte vedtak innarbeides i planens
reguleringsbestemmelser som et supplement til de eksisterende bestemmelsene. Det bes
videre om at plankart endres slik at de omsøkte kulturminner ikke lengre er vist med
sosikode H730 og at ruteskravur for båndlegging med hensynssone fjernes.
Kommunen har på dette grunnlag fjernet nevnte kulturminner fra reguleringsplanene:
- Kulturminne ID nr. 152011 er tatt ut av reguleringsplanen IKEA Handelspark nord,
vedtatt 23.9.2015.
- Kulturminner ID nr. 161307, 161283 og 161301 er tatt ut av reguleringsplanen E6
Botsenden – Moelv, vedtatt 7.3.2014.
Reviderte reguleringsbestemmelser og utsnitt av oppdaterte plankart følger vedlagt.

Med hilsen

Anne Gunn Kittelsrud
Plansjef
Tina Marie Østby
planrådgiver
Vedlegg:
- Reguleringsbestemmelser for IKEA Handelspark, nord, revidert 10.4.2019.
- Utsnitt av revidert plankart for IKEA Handelspark, nord, revidert 10.4.2019
- Reguleringsbestemmelser for E6 Botsenden – Moelv, revidert 10.4.2019
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