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Svar - Høring/oppstartsmelding om fremføring av strøm til
Vangrøftdalen - Kulturvernfaglig uttalelse- automatisk fredete
kulturminner -varsel om arkeologisk registrering
Det vises til deres brev av 28.03.19 vedrørende ovenfor nevnte sak.
I henhold til våre arkivopplysninger er ikke tiltaksområdene tidligere registrert med tanke
på automatisk fredete kulturminner. Det er kjent noen kulturminner i nærområdene,
bl.a. fangstgroper, men det er kun foretatt sporadiske registreringer i disse områdene.
På grunnlag av ovennevnte er det nødvendig å foreta arkeologisk registrering innenfor
tiltaksområdene for å oppfylle undersøkelsesplikten etter lov om kulturminner. Jamfør §
9 plikter den ansvarlige leder eller forvaltningsorgan ved planleggingen av større private
eller offentlige tiltak etter lovens § 8, første ledd, å undersøke om tiltaket vil virke inn på
automatisk fredete kulturminner på en måte nevnt i lovens § 3, første ledd.
Registreringen kan bare utføres på bar og telefri mark. Etter lov om kulturminner § 9, 2.
ledd har kulturminnemyndighetene frist på 3 måneder til å avgi uttalelse. Finner
vedkommende myndighet at tiltaket berører automatisk fredete kulturminner på en
måte som er nevnt i § 3 første ledd, har den rett til å kreve en frist på ytterligere 1
måned. Fristen kan forlenges av departementet (delegert Riksantikvaren). Så lenge
fristene løper kan tiltaket ikke iverksettes.

Registreringen vil omfatte overflateregistreing av alle områder som berøres av planlagte
tiltak. I områder hvor grøftetraséen skal gå inntil eksisterende veg eller i vegskulder på
kjørbar veg, vil det mest sannsynlig bli sjekket ved kjøring. Dette fordi det også er viktig å
kartlegge eventuelle kulturminner som kan ha blitt berørt av tiltak i forbindelse med den
tidligere vegbyggingen. Traséen skal også gå i/inntil eldre vegfar. Disse vegfarene vil bli
sjekket både i forhold til at de er kulturminner i seg selv og i forhold til om det kan ligge
andre kulturminner i eller inntil grøftetraséene. Der grøftetraséene går i «urørt» mark vil
det bli foretatt fortløpende vurderinger av behov for registrering i forhold til terrengets
art og dermed funnpotensiale.
I henhold til lov om kulturminner § 10 skal tiltakshaver selv dekke de utgifter
kulturminnemyndighetene
har
i
forbindelse
med
gjennomføringen
av
undersøkelsesplikten etter § 9. Riksantikvaren og Klima- og Miljødepartementet har
utarbeidet retningslinjer for oppfyllelse av undersøkelsesplikten jf. kulturminneloven § 9.
Det er også utarbeidet mal for budsjettering. Disse retningslinjene trådte i kraft 01.01.16.
Det totale maksimumsbudsjettet for denne registreringen er beregnet til inntil kr
84 416,-. Dette inkluderer forarbeid, feltarbeid, etterarbeid, reiseutgifter og 1 datering.
Spesifisert budsjettoverslag for den arkeologiske registreringen følger vedlagt. Endelige
kostnader blir angitt i regnskap vedlagt vår uttalelse etter at registreringen og rapport for
arbeidet er ferdigstilt.
En del av fylkeskommunens forarbeid består av å lage kart som legges inn i vår
feltdatasamler. Det er dermed viktig at alle grøftetraséene legges inn på kart som kan
benyttes under feltarbeidet. Vi ber derfor om at alle grøftetraséer og eventuelle andre
tiltaksområder oversendes til oss i form av kartfiler i sosi- eller shape-format.
Det opplyses om at tiltaket ikke kan iverksettes før fylkeskommunen har avgitt ny
uttalelse på grunnlag av varslet kulturminneregistrering. Dersom tiltakene planlegges
påbegynt før områdene er registrert og ny uttalelse er avgitt, må fylkeskommunens
saksbehandler kontaktes.
Fylkeskommunens kulturminneavdeling imøteser et snarlig svar fra tiltakshaver om
godkjenning av vedlagte budsjett. Det understrekes at arkeologisk registrering ikke
foretas før vedlagte budsjettoverslag er godkjent og returnert til fylkeskommunen i
underskrevet stand. Tiltakshaver må ta kontakt med kulturminneavdelingen i god tid før
registreringen ønskes gjennomført, slik at vi kan planlegge registreringen i forhold til
kapasitet. Eventuelle spørsmål i forbindelse med varslet arkeologisk registrering kan
rettes til kulturminneavdelingens saksbehandler.
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