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Detaljreguleringsplan for Straumen omsorgsboliger i 
Sørfold kommune 

Vi viser til Deres brev av 15.09.2017.  

 

Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete 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 Nordland fylkeskommune 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 forøvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredete i følge 

kml. § 4 annet ledd. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredete kulturminner, 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 Nordland fylkeskommune - Kulturminner i Nordland. 
 
 
 
Varrudagáj /Med hilsen 
 
 
Andreas Stångberg Una Elstad 
Fágajođiheaddji /Fagleder ráđđeaddi/rådgiver 
 
Dát tjála le elektråvnålattjat dåhkkidum ja vuollájtjálek sáddiduvvá./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Norconsult AS Postboks 234 8001 BODØ 

 
Kopiija / Kopi til:    
Nordland fylkeskommune Kulturminner i Nordland 8048 BODØ 
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