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Uttalelse - Varsel om oppstart av planarbeid på Eggen og
Nossumhyllan, Levanger kommune
Vi viser til deres epost samt tlf samtale med Siri Hollup Broholm den 27.6.2012.
Etter vår vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er fare for at tiltaket
kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen
spesielle merknader til planforslaget.
Skulle det likevel under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jf. lov 9. juni 1978
nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem
som skal utføre arbeidet i marken.
Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge kml. § 4 annet
ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være 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. 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 forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse
fra Nord-Trøndelag fylkeskommune.
Heelsegh /Med hilsen
Bjørn Berg
ráđđeaddi/rådgiver

Dag Lantz

Broholm, Siri Hollup
From:
Sent:
To:
Subject:

Johansen, Knut
18. juli 2012 14:50
Broholm, Siri Hollup
FW: Varsel om oppstart planarbeid gnr 23 og bnr 15 m.fl. på Eggen, Levanger Kommune

Innspill Eggen.
From: Anne B. Skjetne [mailto:anneb.skjetne@c2i.net]
Sent: 9. juni 2012 11:32
To: Johansen, Knut
Subject: Varsel om oppstart planarbeid gnr 23 og bnr 15 m.fl. på Eggen, Levanger Kommune

Jeg står på varslingsliste overprivate grunneiere. Jeg bor og eier eiendom i Sørkleiva 16 på Nesset og kan
ikke se at jeg har interesser i aktuelle planområde.
Anne‐Brit Skjetne
Sørkleiva 16, 7600 Levanger
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Multiconsult
Svein Jarls gate 2
7713 STEINKJER
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Saksbehandler

Dato

414500/KJ

Ivar Guntvedt

07.06.2012

12/07495-2

Levanger - Reguleringsplan - Eggen gnr 23 bnr 15 - Varsel om oppstart av
planarbeid
Vi viser til oversendelse datert 1.6.2012
Generelt:
Vet varsles om oppstart av arbeidet med innregulering av en ny adkomstveg parallelt
med jernbanelinja på stedet. Hensikten med planen er å få stengt planovergangen
ved Eggen på Gråmyra.
Vi har ingen merknader i tilknytning til meldingen om oppstart.
Kulturminner:
Vi har undersøkt om tiltaket er i konflikt med Kulturminnelovens (KML) § 3. (Denne
uttalelsen gjelder automatisk freda kulturminner). Gjennom søk i arkiv,
askeladden.ra.no og vurdering av terrenget finner vi at det ikke foreligger slik konflikt,
jfr også KML § 8.1. Vi har derfor ingen innvendinger til planen.
Det kan likevel fortsatt ligge ukjente automatisk freda kulturminner under nåværende
markoverflate i eller inn mot planområdet. Vi vil derfor minne om aktsomhets- og
meldeplikten etter kulturminnelovens § 8.2 dersom noen treffer på slike kulturminner
under det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene. Dette pålegget
må videreformidles til de som skal foreta arbeidet.
Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen ikke gjelder samiske
kulturminner. Når det gjelder slike, viser vi til egen uttalelse fra Samisk
kulturminnevern.
Det oppfordres til bruk av askeladden; http://askeladden.ra.no og mittkulturminne;
http://www.mittkulturminne.no for informasjon om kulturminner i Nord-Trøndelag.
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