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11.04.2022

Uttalelse vedrørende detaljregulering - Brøndbo
industriområde II, Høylandet kommune
Vi viser til deres brev av 24.03.2022
Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte
området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget
på det nåværende tidspunktet.
Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten. Dette bør fremgå av
reguleringsbestemmelsene og vi foreslår følgende tekst når det gjelder dette:



Kulturminner og aktsomhetsplikten. Skulle det likevel under bygge- og
anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget
og fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
(kml.) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg
formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Vi minner om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda ifølge kml. § 4
annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være bygninger, hustufter, gammetufter,
teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske,
reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne
oppregningen er heller på ingen måte uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og
registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller
sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.
Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen
uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune.

Heelsegh/Med hilsen
Andreas Stångberg
juogushoavda / seksjonssjef

Audun Strøm Bakke
ráđđeaddi/rådgiver
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