
Samfunnsutvikling - Kommunal veiledning plan

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: +47 62 00 08 80
Postboks 4404 Innlandet fylkeskommune E-post:  post@innlandetfylke.no
Bedriftssenteret Parkgata 64 Internett: www.innlandetfylke.no
2325 Hamar Hamar Org.nr.: 920717152

Vang kommune
Tyinvegen 5161

2975 VANG I VALDRES

Deres ref: Vår ref: Dato:
22/231 -1 2021/15278-26

Nils Håvard Dyrendal Høgset
Mildri Een Eide, kulturarv

11.04.2022

Merknader til - Kommunedelplan Tyinkrysset - Endring av planen -
Gjeld i hovudsak plassering av høgdebasseng Grøvstølen

Vi viser til oversendelse fra Vang kommune datert 20.03.22. Saken gjelder mindre endring av
kommunedelplan for Tyinkrysset. Endringen gjelder i all hovedsak plassering av
høydebasseng Grøvstølen. Kommunen søkte den 10.02.22 om dispensasjon fra
kommunedelplanen for å etablere høydebassenget på foreslått areal. Kommunen hadde satt
av areal til høydebasseng et annet sted i kommunedelplanen, men grunnet konflikt med
grunneiere valgte kommunen å flytte dette. Som høringssvar påpekte Statsforvalteren at en
endring av planen etter pbl §11-7 og henholdsvis §12-14 hadde vært mer hensiktsmessig da
det gjelder en varig endring, fylkeskommunen sluttet seg til Statsforvalterens høringssvar
uten ytterligere merknader.

Fylkeskommunens merknader
Fylkeskommunens merknader er begrunnet ut fra vårt helhetlige ansvar som omfatter både
nasjonale og regionale mål og hensyn på områder som kulturarv, samferdsel i tillegg til ulike
planfaglige tema som samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (SBATP), vannmiljø,
friluftsliv, vilt, villrein, ferskvannsfisk, barn og unges interesser, universell utforming og
stedsutvikling.

Det er positivt at kommunen gjennomfører en planendring etter forrige høringsrunde
vedrørende dispensasjon. Planendring sikrer en mer forutsigbar, langsiktig og synlig
arealavklaring i plan. Kommunen har gjort gode vurderinger i saken og Fylkeskommunen
støtter at kommunedelplanen endres. Det er også svært positivt at kommunen tilbakefører
opprinnelig avsatt område i kommunedelplanen til LNFR-område.

Kulturarv
Ut fra våre arkiv har vi ikke kjennskap til at det foreslåtte tiltaket kommer i konflikt med
kulturminner. Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at dersom det i forbindelse med tiltak i
marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks
stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf lov
om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Innlandet
fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om
tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette.
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Med vennlig hilsen

Kristin Ryen Reithaug
seksjonssjef

Nils Håvard Dyrendal Høgset
plankoordinator
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