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Resultat arkeologisk registrering - Heivegen felt III - 

reguleringsplan for del av gbnr. 17/8 m.fl. - Siljan kommune 
 

Vi har gjennomført registrering i planområdet. Det var tidligere registrert seks automatisk fredete 

kulturminner innenfor plangrensen. Planen kommer i konflikt med disse, se vedlagte rapport. Det ble 

ikke gjort ytterligere funn i området. 

Telemark fylkeskommune gir ikke endelig uttalelse til reguleringsplanforslaget før forholdet til de 

automatisk fredete kulturminnene er avklart. 

Vi ber dere ha dialog med oss i den videre planprosessen, se kontaktinformasjon lenger ned i brevet. 

Registrerte funn i planområdet 

Tidligere er det registrert Det er funnet seks gravrøyser innenfor området (Askeladden id 109290-

109294). Dette er autoatisk fredete kulturminner vitner om bruk av området i forhistorisk tid.  

Hensynssone  

Automatisk fredete kulturminner skal vises som hensynssone i plankartet, jf. plan- og bygningsloven 

(pbl) §§ 11-8 d båndlegging etter kulturminneloven (kulml), (H730_#) og 12-6. Hensynssonen skal 

følges av bestemmelser som sikrer hensynet til kulturminnet, jf. pbl- § 12-7. Avgrensning av 

hensynssone d bestemmes av kulml § 6.  

Sikringssonen på fem meter rundt et automatisk fredet kulturminne vil som regel ikke være 

tilstrekkelig for å ta vare på kulturminnet og dets kontekst. Hensynssonen skal av den grunn omfatte 

mer enn sikringssonen fastsatt av kulturminneloven § 6. En slik utvidet hensynssone skal merkes i kart 

som hensynssone c jf. pbl § 11-8 c (H570_#). Den geografiske avgrensingen av hensynssone c skal 

skje i samråd med regional kulturminneforvaltning. Vi ber dere ta kontakt med oss tidlig i 

planprosessen.  

Mulighet for dispensasjon 

Om det viser seg at et automatisk fredet kulturminne ikke kan sikres gjennom planen, må det søkes om 

dispensasjon fra kulturminneloven. Søknaden utarbeides av oss og sendes til Riksantikvaren for 

vurdering.  
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Om Riksantikvaren innvilger en dispensasjon, vil de vanligvis stille vilkår om en arkeologisk 

utgravning før planen realiseres. Dette vilkåret skal innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Utgifter 

til en slik utgravning dekkes av tiltakshaver, jf. kulturminneloven § 10.  

Meldeplikt 

Vi gjør oppmerksom på meldeplikten etter kulturminneloven § 8 annet ledd. Vi anbefaler at 

meldeplikten innarbeides i fellesbestemmelsene i reguleringsplanen med denne teksten: 

Viser det seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på et automatisk fredet kulturminne på 

en måte som nevnt i kulturminneloven § 3 første ledd, skal melding etter første ledd sendes med det 

samme og arbeidet straks stanses i den utstrekning det kan berøre kulturminnet. Vedkommende 

myndighet avgjør snarest mulig – og senest innen tre uker fra det tidspunkt melding er kommet fram til 

vedkommende myndighet – om arbeidet kan fortsette og vilkårene for det. (…) 

Meldeplikten oppstår når det oppdages automatisk fredete kulturminner som ikke var kjent på forhånd. 

Bestemmelsen legger et klart ansvar på tiltakshaver om å følge stanse- og meldeplikten. Tiltakshaver 

skal forsikre seg om at de som utfører arbeidet på stedet er kjent med stanse- og meldeplikten, men det 

er tiltakshaver selv som står ansvarlig for at fredete kulturminner ikke skades. Melding sendes til 

Telemark fylkeskommune, post@t-fk.no.  

Regnskap og faktura 

Vi viser til vedlagte regnskap for undersøkelsen, og ber med dette om at det betales for den 

registreringen som er blitt gjennomført. Faktura vil bli ettersendt. 

Har dere spørsmål? 

Ta kontakt med rådgiver Anja N. Sætre på telefon 40 91 23 87 eller e-post anja@t-fk.no hvis dere har 

spørsmål. Vi viser til telefonsamtale angående mulighet for møte knyttet til bruk av hensynssoner og 

utstrekningen av disse.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Anja Nordvik Sætre 

   
Anja.Nordvik.Satre@t-fk.no 

   

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.  
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