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Uttalelse vedrørende detaljregulering for settefiskanlegg på Veines og vedtak om 

dispensasjon etter kulturminneloven § 8 fjerde ledd, Sørøya, Hasvik kommune 

 
Konflikt med automatisk freda kulturminner id 271266-1 (hustuft), id 271266-2 (hustuft), id 271257-
1 (sannsynlig hellegrop/tuft), id 271257-2 (sannsynlig hellegrop/tuft), id 271271 (oppmurt vei) og id 
271390 (steingjerde) 
 
Vi viser til deres brev av 26.03.2021 med forslag til detaljregulering for settefiskanlegg på Veines, Sørøya 
i Hasvik kommune. Gjennom dette er det søkt om dispensasjon fra kulturminneloven (kml). Vi viser også 
til brev datert 06.10.2021 fra Norges arktiske universitetsmuseum med faglig tilrådning i saken. 
 
Innenfor planområdet vil fire automatisk fredete kulturminnelokaliteter, med til sammen seks enkeltminner 
bli berørt. Disse er automatisk fredet i samsvar med lov 9.juni 1978, nr. 50 om kulturminner (kml) § 4 
andre ledd. 
 
Lovhjemmel og myndighet 
 
I henhold til kml § 8 fjerde ledd skal det, i forbindelse med behandling av reguleringsplan, tas stilling til om 
det kan gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner som blir berørt av planen. Sametinget er 
rette myndighet til å fatte avgjørelse i slike saker, jf. Forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter 
kulturminneloven § 3 andre ledd. 
 
Beskrivelse av kulturminnene 
 
Sametinget gjorde §9-undersøkelser i 2020 og ble det registrert både automatisk fredete kulturminner og 
kulturminner som ikke er fredet i henhold til kml innenfor planområdet. Det er til sammen seks automatisk 
fredete enkeltminner som vil bli berørt:  
 
Id. 271390 – steingjerde. Gjerdet er ca. 70 m langt, bygget opp av omkringliggende stein, og er overgrodd 
av lyng og mose. 
 
Id. 271257-1 – hellegrop/tuft. Tuft på ca. 4 x 5 m. Rektangulær/oval form. Opptil 50 cm dyp. En del større 
steiner kjennes under torven i tuften. Mulig inngang på østsiden. Overgrodd av gress. Prøvestikk tatt i 
midten. Et lag med trekull funnet ca. 20 cm under torven under et tykkere lag med rødbrun leire. Under 
trekull-laget var det et gråsvart lag oppå litt større steiner i bunn. Dette kan være en mulig hellegrop. 
Datert til AD 680-778 (1260±10 BP). 
 
Id. 271257-2 – hellegrop/tuft. Rektangulær tuft på 5 x 4 m. Opptil 50 cm dyp fra toppen av vollene. Voller 
bygget opp av torv og stein. Overgrodd av gress. Prøvestikk litt øst for midten av tuften. Trekull funnet ca. 
6 cm under torven. Ikke noe klart ildsted funnet. Mulig dette også kan være en hellegrop men er grunnere 
enn forrige. To-tre meter lenger øst innenfor lokaliteten er det en mindre grop. Datert til AD 772-950 
(1167±15 BP) 
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Id. 271266-1 – hustuft. Tuft på ca. 6 x 3 m. Ligner på ID 271266-2 og er nesten i samme høyde. 
Prøvestikk i midten uten funn av trekull. Det kan ha stått et uthus her tilhørende gården som ikke har 
behøvd varme 
 
Id. 271266-2 – hustuft. Tuft, sannsynlig gammetuft på 6 x 3 m. Utflytende voller, ser ut til å være noe 
gravd inn i strandvoll. Sees som et rektangulært område der det vokser mørkere gress. Prøvestikk tatt i 
midten der det ble funnet litt trekull. Datert til AD 1700-1914 (90±10 BP) 
 
Id. 2712071 – veganlegg. Fint oppmurt vei. Går opp til en liten bergrygg fra marken nedenfor. Ca. 14 
meter lang og 2 meter bred. 
 
Planforslaget og konflikt med kulturminner 
 
Detaljreguleringen legger til rette for et settefiskanlegg samt tilhørende infrastruktur. De automatisk freda 
kulturminnene med id 271271 (oppmurt vei), id 271266-1 (hustuft), id 271266-2 (hustuft), id 271257-1 
(sannsynlig hellegrop/tuft), id 271257-2 (sannsynlig hellegrop/tuft) og id 271390 (steingjerde) vil bli fjernet 
i sin helhet. Også en rekke nyere tids kulturminner sannsynligvis tilhørende gårdsbosetning innenfor 
området vil bli fjernet med gjennomføringen av planen. 
 
Faglig tilråding fra Norges arktiske universitetsmuseum 
 
Norges arktiske universitetsmuseum tilrår at det gis dispensasjon fra kulturminneloven §8 fjerde ledd for 
id 271271 (oppmurt vei), id 271266 (to hustufter), id 271257 (to sannsynlige hellegroper) og id 271390 
(steingjerde) som ligger innenfor planområdet for settefisk på Veines i Hasvik kommune. Vilkår må være 
at før planen iverksettes må det gjennomføres arkeologisk undersøkelser av nevnte kulturminner. 
Tiltakshaver skal bekoste den arkeologiske undersøkelsen. 
 
Sametingets vurdering 
 
Kulturminneforvaltningen skal verne om kulturminner som ikke-fornybare ressurser, og arbeide for at 
kulturminneverdiene blir tatt hånd om på best mulig måte og nyttiggjort. Tillatelse til inngrep i automatisk 
fredete kulturminner kan bli gitt etter en vurdering av de kulturminnefaglige verdiene veid opp mot private 
hensyn, og hensyn til samfunnet. 
 
Sametinget har vurdert konsekvensene for arkeologiske undersøkelser av de forannevnte kulturminnene 
vil ha betydelig vitenskapelig verdi og gi ny kunnskap. Sametinget vektlegger også tilrådningen fra 
Norges arktiske universitetsmuseum, der de anbefaler at det gis dispensasjon på vilkår om at det må 
gjennomføres en arkeologisk undersøkelse før reguleringsplanen iverksettes. 
 
Samlet sett vurderer vi at det kan gis dispensasjon fra kulturminneloven. Samtidig er det viktig å sikre 
mest mulig kunnskap om kulturminnene gjennom arkeologiske undersøkelser. 
 
For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at dispensasjonen fra den automatiske fredningen gjennom 
planvedtaket forutsetter at vilkårene innarbeides i reguleringsbestemmelsene. 
 
Sametingets vedtak 
 
1. Med begrunnelse som kommer frem av dette dokumentet vedtar Sametinget at det gis tillatelse til 
inngrep i automatisk fredete kulturminner id 271266, id 271257, id 271271 og id 271390, jf. 
kulturminneloven § 8 fjerde ledd. Det stilles følgende vilkår: 
 

a. Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgraving av de 
berørte automatisk fredete kulturminnene id 271266, id 271257, id 271271 og id 271390. Det skal 
tas kontakt med Sametinget i god tid før tiltaket gjennomføres slik at omfanget av den 
arkeologiske granskingen kan fastsettes. 
 
b. Undersøkelsene bekostes av tiltakshaver, jf. kulturminneloven § 10. 

 
Vedtak om omfang av den arkeologiske granskingen, herunder endelige kostnader og avgrensing av 
undersøkelsesområdet, kan først skje etter at reguleringsplanen er endelig vedtatt. Vi gjør oppmerksom 
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på at en arkeologisk utgravning normalt bare lar seg gjennomføre i sommerhalvåret, og at tiltakshaver må 
ta hensyn til dette i planleggingen. 
 
Tiltakshaver må varsle Sametinget god tid før tiltak etter reguleringsplanen ønskes realisert. 
Riksantikvaren vil deretter fatte vedtak om omfanget av den arkeologiske granskingen. Dette vedtaket vil 
kunne påklages i medhold av forvaltningsloven §§ 28 og 29. 
 
Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser: 
«Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte 
automatisk fredete kulturminnene id 271266, id 271257, id 271271 og id 271390. Det skal tas kontakt 
med Sametinget i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen 
kan fastsettes.» 
 
De automatisk freda kulturminnene avmerkes i plankart før planvedtak fastsettes. 
 
Vilkår for dispensasjon 
 
Dispensasjon fra automatisk fredning gjennom planvedtak forutsetter at ovennevnte tekst innarbeides i 
reguleringsbestemmelsene. 
 
Dersom tiltakshaver gir melding om at ovennevnte tekst ikke vil bli innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsene, og Sametinget/fylkeskommunen ikke reiser innsigelse mot planen, må 
Sametinget/fylkeskommunen umiddelbart varsle Riksantikvaren om dette. Riksantikvaren vil i så fall 
normalt reise innsigelse mot planen. 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
Andreas Stångberg André Nilsen 
fágajođiheaddji/fagleder ráđđeaddi/rådgiver 
 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:    
RAMBØLL NORGE AS AVD 
ALTA 

Postboks 1077 9503 ALTA 

 
Kopiija / Kopi til:    
Hasvik kommune Fjellveien 6 9593 BREIVIKBOTN 
Riksantikvaren Postboks 8196 Dep. 0034 OSLO 
Troms og Finnmark 
fylkeskommune 

Postboks 701 9007 TROMSØ 

Tromsø Museum Universitetsmuseet 9037 TROMSØ 
 

Mielddus / Vedlegg: 
Vedrørende søknad om dispensasjon fra kulturminneloven §8 fjerdeledd. Faglig tilrådning 
vedrørende detaljregulering for settefiskanlegg på Veines, Hasvik kommune, Troms og Finnmark 
fylke 
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