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På grunn av at kommunen sender brev via altinn og kun Oslo-adressen finnes i enhetsregistret med eget org. nummer, 
så kan ikke dette brevet sendt direkte til Bane Nor Eiendom Jernbaneeiendom Nord/Midt men bare til Bane Nor 
Eiendom AS i Oslo. 

Dette brevet med vedlegg skal til Bane Nor Eiendom Jernbaneeiendom Nord/Midt ved Terje Fuglseth Drift- og 
Vedlikeholdssjef 

SVAR- SPØRSMÅL VEDR. RIVING AV BARKALD JERNBANESTASJON GNR. 13 / 
BNR. 20 

Viser til epost datert 14.01.19 med spørsmål om rivning av Barkald jernbanestasjon. 

Barkald jernbanestasjon er registrert i kommunedelplan for kulturminner i Alvdal og Tynset 
kommuner. Her har stasjonen fått vernekategori 1. Vernekategori 1 medfører følgende: 

§ 12 Innenfor områder av vernekategori 1 og på eiendommer med enkeltminner som er avmerket
som vernekategori 1 skal hensynet til kulturmiljøet være førende for arealbruken. Nybygg, tilbygg,
rivning eller vesentlige eksteriørmessige endringer skal ikke tillates uten at det inngår i en
reguleringsplan. Kulturminneverdiene skal tillegges særlige hensyn i planen. Kulturmiljøets
karakteristiske preg skal videreføres. Eventuelle tillatte tiltak skal underordnes det helhetlige
kulturmiljøet. Dette gjelder bygningsvolumer, tunstruktur, hageanlegg, beitemark, gateløp og
stier, samt spor etter industriell virksomhet. Dersom verneverdig bebyggelse innenfor et
kulturmiljø får uopprettelige skader, tillates det oppført bebyggelse med samme dimensjoner,
høyder og utforming og i harmoni med stedets særpreg og byggeskikk.

Den er også foreslått fredet i samme kommunedelplan. Se link til plan: 
https://www.alvdal.kommune.no/tjenester/planer/gjeldende-planer.2649.aspx 

Ta kontakt med enhet for kultur i Alvdal kommunen for nærmere opplysninger om fredning. 
https:/ /www .alvdal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-o g-fritid/kulturkontoret/ 

På grunn bygningens status i plan kan ikke stasjonene rives. 
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