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Varsel om utvidelse av planområde - områdereguleringsplan for
Jessnes tettsted
Det vises til brev datert 07.10.2020 med varsel om utvidelse av planområde for
områdereguleringsplan for Jessnes tettsted. Frist for uttalelse er satt til 01.11.2020.
Planfaglige forhold
Samferdsel:
Fra 01.01.2020 ble drift, utbygging, planlegging og forvaltning av fylkesvegene overført fra
Statens vegvesen til fylkeskommunene. Disse oppgavene utføres nå av
Samferdselsavdelingen i Innlandet fylkeskommune. I tillegg til at fylkeskommunen uttaler seg
som forvalter av fylkesveger, har vi samferdselsfaglig også ansvar for å sørge for at
regionale føringer innenfor trafikksikkerhet, samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging,
miljø og klima, samt tilrettelegging for gående, syklende og kollektivtrafikk, blir ivaretatt i
planleggingen.
Vi viser til uttalelse til varsel om oppstart fra Statens vegvesen datert 10.07.2019.
Fylkeskommunen har ingen ytterligere planfaglige merknader til utvidelse av planområdet.

Kulturvernfaglige forhold
Nyere tids kulturminner:
Fylkeskommunen har ingen merknader i forhold til nyere tids kulturminner.
Automatisk fredete kulturminner:
Fylkeskommunen foretok kulturminneregistrering av det aktuelle området høsten 2016 i
forbindelse med oppstart av regulering for B8. Innenfor utvidelsesområdet ble det påvist to
automatisk fredete kulturminner; kullgroper med Askeladden ID 222109. I vårt brev datert
12.09.17 (vår ref. 16/12353-11; deres ref. 16/1202) ble det gitt tillatelse til fjerning av de to
kullgropene uten vilkår om ytterligere arkeologisk granskning jf. kulturminneloven § 8, fjerde
ledd. Fylkeskommunen har derved ingen merknader til den varslede utvidelsen av
planområdet.
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