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Svar - Oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for gang- og
sykkelveg langs Storgata i Moelv - Ringsaker kommune
Det vises til deres oversendelse av 09.10.2019 med varsel om oppstart av arbeid med
detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv 213 Storgata i Moelv, strekningen
fra Storgata 90 til Pinnerudvegen. Foreslått tiltak er å utvide dagens fortau, med adskilte
felt for syklende og gående.
Frist for uttalelse er 18.11.19.
Planfaglige forhold
Fylkesdirektøren forutsetter at planarbeidet skjer i henhold til overordnet plan og lovverk
og i god dialog med kommunen og berørte parter. Det må legges godt til rette for
medvirkning i planprosessen.
Kulturvernfaglige forhold
Nyere tids kulturminner:
Fylkesdirektøren ber om at det blir tatt hensyn til eventuelle kulturminner, for eksempel
dersom man kommer tett på bevaringsverdige bygninger eller hager.
Automatisk fredete kulturminner:
Det er ikke opplysninger i fylkeskommunens arkiv om automatisk fredete kulturminner
innenfor planområdet. Fylkesdirektøren har derved ingen merknader til planarbeidet
vedrørende automatisk fredete kulturminner. Det må likevel tas forbehold om eventuelle

ikke-registrerte kulturminner, derav kulturminner under markoverflaten. Følgende tekst
bes derfor innarbeidet i reguleringsplanens fellesbestemmelser:
«Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete
kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det
berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de
som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn
skal straks sendes Hedmark fylkeskommune v/Kulturminneavdelingen, jf. lov om
kulturminner § 8, annet ledd.»
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