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Varsel om oppstart Detaljregulering Biri Idrettspark. Merknader fra Oppland
fylkeskommune.

Vi viser til e-post mottatt 23.05.2018 med varsel om oppstart av arbeidet med detaljreguleringsplan for Biri
idrettspark.
Vi har ingen vesentlige merknader til varsel om oppstart. Vi ber om at referat fra oppstartsmøte med kommunen
vedlegges oppstartsvarsel for senere saker. Dette gir oss en god oversikt over de føringer kommunen har lagt for
reguleringsarbeidet.
Saken er forelagt Kulturarvenheten og de har følgende merknad:
Oppland fylkeskommune har ikke kjennskap til at forelagte planforslag vil komme i berøring med automatisk fredete
eller verneverdige kulturminner fra nyere tid. Vi minner imidlertid om meldeplikten etter kulturminnelovens § 8, og
ber om at følgende tekst innarbeides som en retningslinje til planens bestemmelser:
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 Oppland fylkeskommune slik at
vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene
for dette.

Med vennlig hilsen
Gunhild Haugum
Rådgiver Plan og miljø
Regionalenheten Oppland fylkeskommune
Tlf. 61 28 91 74
Mobil. 456 12 994
e-post: gunhild.haugum@oppland.org
www.oppland.no
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Vedlagt oversender vi melding om igangsetting av reguleringsarbeid for Detaljregulering BIRI IDRETTSPARK i Gjøvik
kommune med plannummer 05020422.
Melding sendes mottaker ihht kommunens veileder og planskjema PlanOppland.
Vi ber om at relevante enheter i organisasjonen og berørte leietaker blir orientert.

Med vennlig hilsen,

Johannes Lipphardt
sivilarkitekt/prosjektleder
mob: 911 12 766
johannes@greenadvisers.no

Green Advisers AS
Karivollveien 90, 7224 Melhus
http://greenadvisers.no
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