
Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Elverum grense
Ved Ebru

Løten kommune

SAMMENDRAG OG KOMMENTARER
MERKNADER

Offentlig ettersyn

Region øst

Juni 2018

Endring av REGULERINGSPLAN SLUTTBEHANDLING





1 
 

 

 
Rv. 3/25 Ommangsvollen – Elverum grense 
Endring av reguleringsplan ved Ebru, Løten kommune 

Sammendrag av innkomne merknader ved offentlig ettersyn for 
planendring, med tiltakshavers kommentarer 
 
Saksnummer: 17/187668-10 
Avsender: Fylkesmannen i Hedmark (FM), e-post av 04.06.2018 
Merknad nr. 1 FM Kommentar Statens vegvesen 
FM viser til mail til oppstartsvarselet datert 
04.12.2017. Fylkesmannen har ingen merknader til 
reguleringsendringen. 

 
 

 
 
Saksnummer: 17/187668-11 
Avsender: Hedmark fylkeskommune (HFK) og Riksantikvaren (RA), brev av 11.06.2018 (HFK) 
og 04.06.2018 (RA) 
Merknad nr. 2 HFK Kommentar Statens vegvesen 
HFK viser til sine søknader om utsatt frist for 
uttalelse til reguleringsendringene for Skillingstad 
og Ebru. Fristene er henholdsvis 15.06.2018 og 
20.06.2016. HFKs uttalelse gjelder planendringene 
ved Skillingstad og Ebru i Løten kommune. HFK 
vedlegger i tillegg RAs behandling etter 
kulturminneloven gjeldende for 
reguleringsendringene ved Skilllingstad, Ebru i 
Løten kommune og i Grundsetmarka i Elverum 
kommune. I dette sammendraget gjengis det som 
angår reguleringsendringen ved Ebru. RAs uttalelse 
er ikke referert. 
 
HFK sendte reguleringsplanen for Ebru til RA som 
en dispensasjon fra kulturminneloven vedrørende 
de to automatisk fredete kullgropene (id 140952, 
id 140949) og ei tjæremile (id 140950). RA gir i 
vedlagte brev av 04.06.2018 tillatelse til inngrep i 
de nevnte kulturminnene. Det er vilkår om 
utgraving av tjæremila (id 140950), mens for de to 
kullgropene, gis det tillatelse til fjerning uten  
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Merknad nr. 2 HFK Kommentar Statens vegvesen 
Fortsettelse 
 
vilkår. Det legges til grunn at følgende tekst 
innarbeides i reguleringsbestemmelsene: 
 
«Før iverksetting av tiltak i medhold av planen skal 
det foretas arkeologisk utgraving av berørte 
automatisk fredete kulturminner, røysa id 131660, og 
tjæremila id. 140950 markert som 
bestemmelsesområder i plankartene.  
Kullgropene id 131471, id 131484, id 140952 og 
140949 kan fjernes uten vilkår om videre arkeologisk 
utgraving.  
Det skal tas kontakt med Hedmark fylkeskommune i 
god tid før tiltakene skal gjennomføres slik at 
omfanget av den arkeologiske granskingen kan 
fastsettes.» 
 
Dersom kommunen gir melding om at ovennevnte 
tekst ikke vil bli innarbeidet i regulerings-
bestemmelsene, og fylkeskommunen ikke finner å 
ville reise innsigelse mot planen, må fylkes-
kommunen umiddelbart varsle RA om dette. RA vil i 
så fall normalt reise innsigelse mot planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
HFKs forslag til regulerings-
bestemmelse omfatter to 
reguleringsendringer (Skillingstad, 
Ebru i Løten kommune). 
Planforslagene som ble sendt på 
offentlig ettersyn var fordelt på to 
planendringer med tilhørende 
plankart og bestemmelser. I 
planforslaget for endringen ved Ebru 
var reguleringsbestemmelsene 
formulert med noe tilsvarende 
formuleringer vedr. vilkår for 
utgraving og frigivelse i 
fellesbestemmelsene. I plankartet 
var ikke kulturminnene markert som 
bestemmelsesområde. 
 
Reguleringsbestemmelsene er nå 
korrigert i samsvar med HFKs 
formulering og påfølgende dialog 
slik at tekst som angår 
kulturminnene ved Ebru, er tatt inn i 
eget kap. som rekkefølgekrav. 
Nødvendige redigeringer er foretatt 
for å tilpasse bestemmelsene som 
følge av dette. Det vises til 
reguleringsbestemmelsenes pkt. 
3.2, 3.3, 4.5, 7.1 og 8.1. For øvrig er 
reguleringsbestemmelsene tilpasset 
sluttbehandling av regulerings-
planen. 
 
Plankartet revideres tilsvarende slik 
at bestemmelsesområde #4-6 
framgår i tråd med 
dette.  Nummereringen er en 
fortsettelse fra reguleringsendringen 
ved Skillingstad mht. kulturminner 
som frigis gjennom planvedtak. 
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Merknad nr. 2 HFK Kommentar Statens vegvesen 
Fortsettelse 
 
Tiltakshaver må varsle HFK i god tid før tiltak etter 
reguleringsplanen ønskes realisert slik at RA kan 
fatte vedtak om omfang/kostnader av den 
arkeologiske utgravingen etter kulturminnelovens 
§10. RA opplyser om at Kulturhistorisk museum 
sitt forslag til budsjett for utgraving er angitt til kr. 
840.000,- (2018-kr) samlet for de tre 
kulturminnene i Løten og Elverum kommuner. 

 
Statens vegvesen tar kontakt med 
Kulturhistorisk museum for videre 
prosess. 
Kulturminne som dispenseres med 
vilkår om videre arkeologisk 
utgraving (id140950) med 
tilhørende sikringssone, sikres med 
sikringsgjerde inntil utgraving finner 
sted. 
 

 
I forbindelse med offentlig ettersyn har Statens kartverk gjennomført teknisk kontroll 
(16.04.2018) av plankartet i forhold til gjeldende SOSI-standard, Nasjonale 
produktspesifikasjoner for plan og kart etter Kart- og planforskriften. Kartverket hadde 
ingen merknader. 





Fra: fmhemagi@fylkesmannen.no 
Sendt: 4. juni 2018 08:20 
Til: Firmapost-øst 
Emne: Reguleringsplan for rv 3 / 25 Ommangsvollen - Elverum grense - 

Offentlig ettersyn for forslag til reguleringsendring ved Ebru - Løten 
kommune 

 

 

Forslag til reguleringsendring omfatter et område ved Ebru sør for ny veg mellom 

viltovergang i vest og «Flyplassvegen» i øst. Planendringen legger til rette for å frigi tre 

kulturminner (en tjæremile og to kullgroper) fra varig vern. Samtidig endres 

reguleringsformålet for eiendommen 273/171 som er kjøpt opp av Statens vegvesen etter at 

opprinnelig plan ble vedtatt. Boligeiendommen endrer formål fra bolig til landbruks-, natur- 

og friluftsområde (LNF).  

 

Fylkesmannen viser til  mail  til oppstartvarsel datert 04.12.17. Fylkesmannen har ingen 

merknader til  reguleringsendringen.  

 

Marit Gilleberg 

seniorrådgiver 

Fylkesmannen i Hedmark  

62 55 10 44/95 16 29 46 

ellhus
Tekstboks
Statens vegvesenMime saksnummer17/187668-10

ellhus
Tekstboks
MERKNAD NR. 1



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Statens vegvesen - Region øst  
Postboks 1010 
2605  LILLEHAMMER  
 

Hamar, 11.06.2018 
 
Deres ref: 17/187668  
Vår ref: Sak. nr. 17/7530 - 9   
  Saksbeh. Øystein Lia Tlf. 62 54 44 35 

 

Vedr. reguleringsplan for RV. 3/25 Ommangsvollen - Elverum 
grense - offentlig ettersyn for forslag til reguleringsendring ved 
Skjellingstad og Ebru i Løten kommune – tillatelse til inngrep i 
automatisk freda kulturminner 
 
Det vises til deres brev av 06.04.2018, med våre svar om fristutsettelse av 04.05.2018 og 
09.05.2018. Fristutsettelsene er satt til 15.6.2018 for reguleringsplanen på Skjellingstad, 
og 20.6.2018 for reguleringsplanen på Ebru. Denne uttalelsen gjelder begge planene. 
 
Hedmark fylkeskommune sendte reguleringsplanen til Riksantikvaren som en dispensasjon fra 
kulturminneloven i brev av 04.05.2018 og 09.05.2018 vedrørende fire automatisk freda 
kullgroper kullgroper (id 131471, id131484, id 140952 og id 140949), ei røys (id 131660) og en 
tjæremile (id 140950). Riksantikvarens gir i vedlagte brev av 04.06.2018 tillatelse til inngrep i 
de syv ovenfor nevnte kulturminnene. Det er vilkår om arkeologisk utgravning av tjæremila og 
røysa, mens de tre kullgropene gis det tillatelse til fjerning uten vilkår (se vedlagt uttalelse fra 
Riksantikvaren – (gjelder kulturminne også i Elverum).   
 
Riksantikvaren gir tillatelse til inngrep i de automatisk freda kulturminne med følgende vilkår:  
 
«Før iverksetting av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgraving av 
berørte automatisk fredete kulturminner, røysa id 131660, og tjæremila id. 140950 markert 
som bestemmelsesområder i plankartene. 
 
Kullgropene id 131471, id 131484, id 140952 og 140949 kan fjernes uten vilkår om videre 
arkeologisk utgraving. 
 
Det skal tas kontakt med Hedmark fylkeskommune i god tid før tiltakene skal gjennomføres 
slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes.» 

ellhus
Tekstboks
Statens vegvesenMime saksnummer17/187668-11

ellhus
Tekstboks
MERKNAD NR. 2



 

Side 2 
 

 

Dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket forutsetter at 
ovennevnte tekst innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Det opplyses om at dersom 
kommunen gir melding om at ovennevnte tekst ikke vil bli innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsene, og fylkeskommunen ikke finner å ville reise innsigelse mot 
planen, må fylkeskommunen umiddelbart varsle Riksantikvaren om dette. Riksantikvaren 
vil i så fall normalt reise innsigelse mot planen. 
 
Tiltakshaver må varsle Hedmark fylkeskommune i god før tiltak etter reguleringsplanen 
ønskes realisert. Riksantikvaren vil deretter fatte vedtak om omfang/kostnader av den 
arkeologiske utgravingen etter kulturminnelovens § 10, et vedtak som vil kunne påklages 
i medhold av forvaltningsloven §§ 28 og 29. 
 
Det vises til gjenpart av Riksantikvarens brev med stemplet kart for ytterligere 
opplysninger vedrørende dispensasjonssøknaden.  
 
 
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: 
Riksantikvarens uttalelse av 04.06.2018 
 
Kopi til: 
Løten kommune, , 2341 LØTEN 
Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep, 0034 OSLO 
 



SAKSBEHANDLER
Ole Grimsrud
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Hedmark fylkeskommune
Pb 4404 Bedriftssenter
2325 HAMAR

Att: Øystein Lia

Forslag til endringer av tre reguleringsplaner for rv. 3/25, Løten og Elverum
kommune r , Hedmark - tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner, jf.
kulturminneloven § 8 fjerde ledd

Konflikt med fangstgropa id. 152033 - 46, røysa id. 131660, kullgroper id. 131471, 131484, 140952, 140949
samt tjæremila id. 140950

Vi viser til deres brev av 4. mai 2018, der Riksantikvaren blir bedt om å uttale seg til forslag til
endring av tre reguleringsplan er for riksvei 3/25 ved Grundsetmarka i Elverum kommune samt
ved Ebru og Skillingstad i Løten kommune. Riksantikvaren finner det hensiktsmessig å gi en
samlet uttalelse knyttet til planene. Vi vise r også til brev av 1. juni 2018 fra Kulturhistorisk
museum med vedlagt forslag til budsjett og prosjektplan for gjennomføring av arkeologisk
utgravning og etterarbeid .

I nnenfor reguleringsområdene er det registrert røyser, kullgroper, fangstgroper og tjæremile
som er automatisk fredet i medhold av lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
(k ulturminneloven ) § 4 første ledd .
I henhold til k ulturminneloven § 8 fjerde ledd skal det, i forbindelse med behandlingen av
regulerings plan , tas stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete
kulturminner som b lir berørt av planen. Riksantikvaren er rette myndighet til å fatte avgjørelse
i slike saker, jf. f orskrift om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 1 nr. 1.

Beskrivelse av kulturminnene
Hedmark fylkeskommune foretok arkeologiske registrer inger av planområdet i 2010.
Registreringen var omfattende og det ble funnet en rekke nye automatisk fredete kulturminner
som ikke var kjent fra før. Totalt ble det registrert 576 enkeltminner og kontrollregistrert 116
enkeltminner. Alle kulturminner/struk turer er vurdert å være automatisk fredete
kulturminner.

Nærmere om planforslaget
Ved Grundsetmarka i Elverum foreslår man å legge til rette for at det kan etableres en
gjennomgående anleggsvei på vestsiden av anleggsområdet for den nye riksveien. Dette er i
konflikt med ei fangstgropa id. 152033 - 46 som inngår i et større, sammenhengende kulturmiljø
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som er regulert til vern i gjeldende reguleringsplan. Planforslaget vil for øvrig føre til endring i
midlertidig arealbeslag.

Ved Ebru vil planendringen legge til rette for nødvendig plass for anleggsgjennomføringen og
en bedre tilslutning til eksisterende terreng for Smedbakken viltovergang som ferdig anlegg.
Dette medfører konflikt med tre automatisk fredete kulturminner som er regulert til
hensynssone i den gjeldende reguleringsplanen. Det er en tjæremile, id. 140950 og kullgropene
id. 140952 og 140949.

Det siste endringsforslaget er ved Skillingstad. Her foreslås det å legge til rette for oppfylling og
utplanering av oversku ddsmasser fra den forestående veiutbyggingen. Når anlegget er ferdig,
vil området kunne brukes av grunneier til nydyrking. Endringen medfører konflikt med to
ku llgroper, id. 131471 og 131484 samt ei røys, id. 131660. Denne røysa tolkes å være en
gravrøys.

Hedmark fylkeskommune bemerker
Kullgroper er tidligere ved flere anledninger dokumentert av Kulturhistorisk museum i Løten
kommune. Fylkeskommunen mener dette er tilstrekkelig og anbefaler derfor at det kan gis en
dispensasjon fra kulturminnelovens beste mmelser for de to gropene. Mht. røysa ved
Skillingstad foreslås det at det gis dispensasjon med vilkår om en arkeologisk gransking. Det
samme gjelder fangstgropa og tjæremila ved Åkroken - Basthjørnet.

Kulturhistorisk museum bemerker
På grunn av det store antallet kullgroper i de to kommunene, og fordi det allerede er undersøkt
mange slike, ser museet ikke at man kan få ut ny kunnskap ved en utgravning med dagens
metoder. Museet anbefaler derfor at det gis dispensasjon for inngrep i ku llgropene uten vilkår
om en arkeologisk undersøkelse.

Mens gravminner tidligere ofte var gjenstand for undersøkelser, særlig i perioden fra slutten av
18 00 - tallet fram til ca. 1920 - tallet , legges i dag større vekt på å bevare og sikre de gjenværende
kulturminnene av denne typen. Siden det legges opp til et varig vern av et stort antall andre
røyser på Skillingstad mener imidlertid KHM at det kan aksepteres at røysa dispenseres med
vilkår om at det gjennomføres en utgravning som sikrer kunnskap.

De be rørte fangstgropene inngår i et stort fangstsystem på mer enn 70 groper. Utgravningen i
2015 viste at systemet ble tatt i bruk omkring 2000 f.Kr. Gropsystemet er følgelig et av de eldste
veldaterte elggravsystemene som har blitt undersøkt på Østlandet. Und ersøkelsene så langt gir
imidlertid ingen presis angivelse av oppstartstidspunktet, brukslengde og antallet faser i driften
av fangstsystemet. Ut over at undersøkelsen i 2015 sikret dokumentasjon av selve gropene ble
det dokumentert rester av trakt - / rusef ormede sperregjerder mellom enkelte av dyregravene.
Denne formen for sperringer er ikke kjent fra tidligere, og det er fortsatt ubesvarte spørsmål
knyttet til hvordan elgen ble ledet inn i gravene. En undersøkelse av fangstgropa og det
omliggende terrenget vil følgelig kunne bidra til ny og vesentlig kunnskap om tradisjonen med
bruk av dyregraver i landsdelen.

På lik linje med fangstgropene er tjæremiler en relativt tallrik kulturminnetype i regionen. I
Hedmark er det tidligere undersøkt tjæremiler av ulik e typer i Elverum, Åmot, Kongsvinger og
Nord - Odal kommuner. Utgravningene viser at det er stor variasjon i blant annet
konstruksjonsmåte og datering i de ulike områdene. På tross av undersøkelsene er det fortsatt
knyttet en rekke ubesvarte spørsmål til for tidig tjæreproduksjon og tjæremiler. Mange av
spørsmålene har sammenheng med at det i begrenset grad har lykkes med å frembringe
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pålitelige dateringer av kulturminnene. I produksjonen benyttes nemlig kjerneved av furu, et
materiale som har høy egenalder og som er dårlig egnet til datering. Det er følgelig knyttet
usikkerhet til tidfestingene av mange av de tidligere utgravde tjæremilene. Ut fra denne
bakgrunnen anbefaler KHM at det gis dispensasjon for å fjerne tjæremilen med vilkår om en
fagmessig granskin g.

Riksantikvarens merknader og vurdering av saken
Riksantikvaren skal verne om kulturminner som ikke - fornybare ressurser, og arbeide for at
kulturminneverdiene blir tatt hånd om på best mulig måte og nyttiggjort i et samfunn i endring.
Tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner kan bli gitt etter en vurdering av de
kulturminnefaglige verdiene veid opp mot private hensyn, og hensyn til samfunnet. I denne
saken er det et stort og viktig samferdselsprosjekt som skal realiseres. Riksantikvaren sier seg
enig i de vurderingene fylkeskommunen og mus eet har gjort.

Riksantikvaren finner at endringer av reguleringsplan er for riksvei 3/25 Omangsvollen -
Elverum grense ved Skillingstad og Løten grense – Grundset kan godkjennes under
forutsetning av at det først foretas en arkeologisk utgravning av de berø rte kulturminnene , før
tiltak etter planen e realiseres, jf. vedlagte kart datert 4. juni 2018 . I henhold til k ulturminneloven
§ 10 skal arkeologisk e granskinger bekostes av tiltakshaver.

Vedtak om omfang av den arkeologiske granskingen , herunder endelige kostnader og
avgrensing av undersøkelsesområdet, kan først skje etter at reguleringsplanen e er endelig
vedtatt. Vi gjør oppmerksom på at arkeologisk utgravning normalt bare lar seg gjennomføre i
sommerhalvåret, og at tiltakshaver i sin planlegging må ta h ensyn til dette.

Tiltakshaver må varsle Hedmark fylkeskommune i god tid før tiltak etter reguleringsplanen
ønskes realisert. Riksantikvaren vil deretter fatte vedtak om omfanget av den arkeologiske
granskingen . Dette vedtaket vil kunne påklages i medhold av forvaltningsloven §§ 28 og 29.

I følge Kulturhistorisk museums forslag til budsjett er en utgraving av angjeldende
kulturminner, beregnet å koste inntil kr 840 000, - (201 8 - kroner og satser).

Følgende tek st skal tas inn i reguleringsplanen e s fellesbestemmelser:

”Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen e skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte
automatisk fredete kulturminner , røysa id. 131660, fangstgropa id. 152033 - 46 og tjæremila id . 140950 ,
som er markert som bestemmelsesområde r i plankartene . Kullgropene id. 131471, 131484, 140952 og
140949 kan fjernes uten vilkår om videre arkeologisk gransking.

Det skal tas kontakt med Hedmark fylkeskommune i god tid før tiltakene skal gjennomføres slik at
omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes."

Dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtakene forutsetter at ovennevnte
tekst innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Riksantikvaren ber Hedmark fylke skommune
om å klargjøre dette i sin endelige uttalelse til Elverum og Løten kommune r . Vi ber også om at
foreliggende uttalelse fra Riksantikvaren til fylkeskommunen i saken e , vedlegges
fylkeskommunens endelige uttalelse til kommunen e .

Dersom kommunen e gir melding om at ovennevnte tekst ikke vil bli innarbeidet i
reguleringsbestemmelsene, og fylkeskommunen ikke finner å ville reise innsigelse mot planen e ,
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må fylkeskommunen umiddelbart varsle Riksantikvaren om dette. Riksantikvaren vil i så fall
normalt reise innsigelse mot planen e .

Vennlig hilsen

Isa Trøim ( e.f.)
seksjonssjef

Ole Grimsrud
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift

Vedlegg: Utsnitt av plankart, merket Ri ksantikvaren og datert 4. juni 2018 2018

Kopi til: Kulturhistorisk museum - Universitetet i Oslo, Postboks 6762 St. Olavs plass,
0130 OSLO/ Statens Vegvesen - Region øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER/
Løten kommune, Postboks 113, 2341 LØTEN



 
 

 

Endring av tre reguleringsplaner rv 3/25 

Riksantikvarens saksnr.: 12/01228 

Gårdsnavn   Skillingstad, Løten 

allmenning, Grundset 

skog 

Gårds- og bruksnummer 7/1, 273/220, 14/15 

Kommuner  Løten og Elverum 

Fylke Hedmark 

Id.nr i Askeladden  152033-46, 

131660,131471,131484, 

140952, 140949, 140950 

Kulturminnetype Fangtsgrop, røys, 

kullgroper, tjæremile 

 

Oslo, 4. juni 2018 

 

                

 



 
 

 

Ved Ebru 



 





Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region øst

Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER
Tlf: (+47) 22073000
firmapost-ost@vegvesen.no

vegvesen.no




