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Reguleringsplanarbeid Djupmyra 3, Frøya. Melding
om avsluttede arkeologiske registreringer.
Trøndelag fylkeskommune har utført den varslede arkeologiske påvisningsundersøkelsen
innenfor ovennevnte område i forbindelse med at det er igangsatt planlegging av
områdene med sikte på utbygging. Vi ser det som svært positivt at vi blir trukket inn i
planprosessen på et så tidlig tidspunkt, slik at forhold knyttet til kulturminner kan bli
avklart og innspill kan foreligge før reguleringsplanen sendes på første gangs høring.
Den arkeologiske påvisningsundersøkelsen
Det ble som forventet gjort funn av automatisk fredete kulturminner innenfor
planområdet i form av 3 steinalderlokaliteter, se vedlagte oversiktskart. Alle tre
lokalitetene kan ut i fra høyden over havet og funnmaterialet dateres til eldre steinalder.
Det ble blant annet funnet kulturlag opp mot 25 cm tykkelse samt deler av to
kjerneøkser og en konisk mikroflekkekjerne som kan dateres til eldre steinalder.

Fragment av kjerneøks til venstre og konisk mikroflekkekjerne til høyre. Foto:TRFK
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Lokalitetene er enda ikke lagt inn i Askeladden og vi gjør oppmerksom på at vedlagte
kart er foreløpig og det kan bli justeringer av geometri for hver enkelt lokalitet når vi
begynner på etterarbeid og rapport. Endelig avgrensning med id nr i Askeladden blir
oversendt så snart som mulig.
Det videre planarbeidet
Det må tas arealbruksmessige hensyn i tilknytning til de registrerte kulturminnene
innenfor foreslått reguleringsgrense. Slik fylkeskommunen vurderer saken er det to
mulige handlingsalternativer. Enten kan kulturminnene sikres ved regulering til
hensynssone d) og c) i kombinasjon med jordbruk, eller det kan søkes om dispensasjon
fra kulturminnelovens fredningsbestemmelser slik at bosetningsområdene kan graves ut
arkeologisk og området nyttes til andre formål i sin helhet. Avhengig av hvilket
alternativ som er mest hensiktsmessig må det knyttes bestemmelser til arealbruken i
reguleringsplanen som vist nedenfor.
Alternativ 1: Regulering til hensynssone d) H730 og hensynssone c) H570
Det må tas arealbruksmessige hensyn til det automatisk fredete kulturminnet som
finnes innenfor planområdet. Dette gjøres gjennom å regulere selve kulturminnene og
sikringssonen til hensynssone d), båndlagt i henhold til kulturminneloven. Videre
foreslår vi å regulere et område omkring til LFNR med hensynssone c)– vern av
kulturmiljø, i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-6. Hensynssone c) skal sikre at
kullgropen blir liggende i sitt opprinnelige terreng og at virkningen av kulturminnet
bevares for ettertiden.
Utvelgelsen av arealet som skal reguleres til hensynssone c) bevaring av kulturmiljøer
og kulturminner gjøres med bakgrunn i en faglig begrunnelse hvor elementer som
siktelinjer, kulturhistorisk sammenheng mellom de ulike kulturminnene, kulturminnenes
opprinnelige funksjon og bakgrunn for deres beliggenhet, grad av bevaringstilstand,
landskapets grad av urørthet og autentisitet spiller inn.
Velges alternativ 1 vil følgende være vilkår for egengodkjenning av planen:


Kulturminnene skal merkes i plankartet som hensynssone d) H730 – båndlegging
etter lov om kulturminner, slik vedlagte kart viser.



Det tas inn en bestemmelse under Hensynssoner under en egen §:
H730 - Båndlegging etter lov om kulturminner – Hensynssone d)
«Kulturminnene H730_1, H730_2 osv. er automatisk fredet etter
kulturminnelovens § 4. Det samme er en sikringssone i et 5 meters bredt belte
fra kulturminnenes ytterkant jfr. kulturminnelovens § 6.
Inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete
kulturminnet innenfor hensynssone H730 er ikke tillatt uten etter dispensasjon
fra kulturminneloven. Søknad skal sendes regional kulturminneforvaltning i god
tid før arbeidet er planlagt igangsatt.»



Et bufferareal til kulturminnene skal merkes i plankartet som hensynssone c) H570,
slik vedlagte kart viser.
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Det tas inn en bestemmelse under Hensynssoner under en egen §:
H570 - Bevaring kulturmiljø - Hensynssone c)
«Innen område for LNFR med hensynssone c) – bevaring kulturmiljø - må det
ikke foretas noen inngrep i marka eller gjøres aktivitet som kan ha uheldig
innvirkning på dette arealet. Eventuelle nødvendige mindre tiltak innen
hensynssonen må gjøres rede for særskilt og må godkjennes av regional
kulturminnemyndighet (fylkeskommunen).»
Hvis fortsatt dyrking/beite:
«Innenfor hensynssone c) kan marken fortsatt nyttes til jordbruksdrift. Uten
tillatelse fra kulturvernmyndighetene (fylkeskommunen) må det ikke foretas
pløying og annet jordarbeid dypere enn tidligere (kulturminneloven § 3).»
Hvis inngjerding i anleggsperioden:
«Hensynssone H570 skal under anleggsperioden gjerdes inn med midlertidig
gjerde av stålnett.»

Alternativ 2. Det søkes om dispensasjon fra kulturminnelovens § 8,4.
De påviste kulturminnene er automatisk fredet etter kulturminnelovens § 4 og det er
forbud mot inngrep i automatisk fredete kulturminner, kulturminnelovens § 3. Imidlertid
foreligger det anledning til å søke om dispensasjon fra fredningsbestemmelsen. En
eventuell reguleringsplan er å regne som en søknad om dispensasjon fra
kulturminnelovens § 8: Tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner. Av
kulturminnelovens § 8.4 ledd fremgår det at forholdet til automatisk fredete
kulturminner forutsettes avklart i gjennom behandling av reguleringsplanen og kan ikke
utsettes til senere.
Trøndelag fylkeskommune vil på vegne av tiltakshaver søke om dispensasjon fra
kulturminnelovens § 8, 4. ledd hvis tiltakshaver ønsker å utnytte hele arealet innenfor
planområdet. Søknaden oversendes Riksantikvaren som er dispensasjonsmyndighet og
Vitenskapsmuseet som er forvaltningsmuseum. Fylkeskommunens endelige uttalelse til
reguleringsplanen foreligger først etter at nevnte instanser har gitt sin uttalelse.
Finner dispensasjonsmyndigheten, Riksantikvaren, at det kan gis dispensasjon fra den
automatiske fredningen gjennom planvedtak returneres saken til fylkeskommunen, som
da skal sørge for at vilkår i tilknytning til dispensasjonen blir tatt inn i
reguleringsbestemmelsene. Normalt skal følgende tegnes i plankart og i
reguleringsplanens bestemmelser:
Velges alternativ 2 vil følgende være vilkår for egengodkjenning av planen:


Kulturminnene skal merkes i plankartet som Bestemmelsesområde og gis nr. #km1,
#km2, osv.
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Følgende tekst skal tas inn som et første punkt under reguleringsplanens §
Områdebestemmelser:
«§ Arkeologiske utgravninger - bestemmelsesområde #km1, #km2,
osv.:
Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk
utgravning av de berørte automatisk fredete kulturminner id. og som er markert
som bestemmelsesområde #km1, #km2, osv. i plankartet.
HVIS DISPENSASJON UTEN VILKÅR: Bestemmelsesområde #km XX og #km
XX kan fjernes uten krav om arkeologiske undersøkelser.
Det skal tas kontakt med Trøndelag fylkeskommune i god tid før tiltaket skal
gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes.»

En dispensasjon skjer formelt først gjennom kommunens planvedtak. Riksantikvaren har
myndighet til å fremme innsigelse i saker der fylkeskommunen ikke har motsatt seg at
det gis dispensasjon, men Riksantikvaren som dispensasjonsmyndighet er av en annen
oppfatning. Gis det ikke dispensasjon fra kulturminneloven må hele eller deler av
områdene innenfor reguleringsplanen reguleres til hensynssone d) og c) med formål
bevaring - automatisk fredete kulturminner, slik som foreslått under alternativ 1.
Skulle det være spørsmål eller ønske om en nærmere redegjørelse for de nevnte forhold
ber vi om at det tas kontakt med oss. Regning for utført arbeid og arkeologisk rapport
vil bli oversendt i separat ekspedisjon.

Med vennlig hilsen

Anne Haug

Dette dokumentet er elektronisk godkjent
Vedlegg: Oversiktskart med foreløpig avgrensing steinalderlokaliteter, Djupmyra 3
Vedlegg:

Oversikt_lokaliteter_ Djupmyra
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Tore Forbord, Seksjon Plan
FRØYA KOMMUNE
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