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AAMHTESE/SAK MIJ VUESUEHT./VÅR REF. DIJ VUESIEHT./DERES REF. BIEJJIE/DATO 

20/4362 - 5 20/29759  13.11.2020  

 

Sametingets uttalelse etter befaring - Detaljregulering Eliasmoen 

massetak, Høylandet kommune 
 
Vi viser til deres brev 12.10.2020 samt vårt befaringsvarsel 09.11.2020. 

Sametingets befaring ble gjennomført den 13.11.2020. Det ble ikke påvist noen automatisk 

freda samiske kulturminner innenfor planområdet. Sametinget har derfor ingen spesielle 
kulturminnefaglige merknader til reguleringsplanen. 

Faktura fra Sametinget vil bli sendt i en egen forsendelse. 

Vi minner fortsatt om den generelle aktsomhetsplikten. Denne bør nevnes i 
reguleringsbestemmelsene. Vi foreslår følgende tekst: 

• Kulturminner og aktsomhetsplikten. Om noen under arbeid skulle oppdage spor etter 

eldre aktivitet, må en umiddelbart stanse arbeidet og gi beskjed til Sametinget og 

fylkeskommunen. Pålegget beskrives i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 

annet ledd. Vi forutsetter at dette videreformidles til alle som skal delta i gjennomføringen 

av tiltaket. 
 

Vi minner også om at alle samiske kulturminner eldre enn 1918 er automatisk freda ifølge kml. § 
4 annet ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er 
ikke tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt 

kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 

Denne uttalelsen gjelder bare Sametinget. For øvrige kulturminner viser vi til Trøndelag 

fylkeskommune. 

Heelsegh/Med hilsen 
 

 
 

Andreas Stångberg Harald Bugge Midthjell 
fágajođiheaddji/fagleder Raeriestæjja/Rådgiver 
 

 
Tjaatsege lea elektrovneles jååhkesjamme jïh seedtesåvva vuelietjaalegapth/ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Åejviedåastoje / Hovedmottaker:    
Ing Jorleif Lian AS Overhallsvegen 1962 7863 OVERHALLA 

 
Kopiija / Kopi til:    
Tor Ove Meidal Stokkstrandhaugvegen 3 7900 RØRVIK 
Trøndelag Fylkeskommune Fylkets hus 7735 Steinkjer 

 
   

Påastesijjie/adresse Tel: 78 47 40 00 

Postboks 3 Org.nr: 974 760 347 

9735 Kárášjohka/Karasjok  samediggi@samediggi.no 

Aamhtsreerije 

saksbehandler 

Harald Bugge Midthjell 

Tel: +47 78 47 40 33 

mailto:samediggi@samediggi.no
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