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Bindal kommune
Bjørn-Inge Lange
Oldervikveien 5
7980 TERRÅK

Kulturminnefaglig uttalelse: Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel for bygging av spikertelt og permanent
plassering av campingvogn, gnr. 3 bnr. 14, Kjelleidet i Bindal kommune
Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta kulturminner i arealplanleggingen, i henhold til Lov om
kulturminner av 1978 og Plan- og bygningsloven av 2008.
Innledningsvis beklager vi at vi grunnet stor saksmengde, er over svarfristen.
Generelt er vi skeptiske til permanente plasseringer av campingvogner med spikertelt utenfor
områder regulert til dette. Kommunen bør nøye tenke gjennom hvilken presedens dette vil kunne
medføre. På mottatt kart ser området ut til å være lite berørt, mens flyfoto viser flere tiltak i
strandsonen.
Vi viser også til det ene av to båtdrag (ID 176410-1 i kulturminnedatbasen Askeladden) ligger like i
nærheten. Båtdraget er i verneklasse 2 i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte
kulturminner. Båtdragene inngår også i fylkeskommunens oversikt Kulturminner på Sør-Helgeland
som et regionalt viktig kulturminne. Vi er kjent med at Statens vegvesen planlegger rehabilitering
av båtdraget, sett i en slik sammenheng bør det være særlige krav til estetisk utforming av
planlagte tiltak i nærområdet. Kommunen bør også vurdere i hvilken grad omsøkte tiltak vil være i
tråd med kommunes planer for å utvikle båtdraget som en attraksjon.
Tiltaket er sjekket mot våre arkiver. Så langt en kjenner til, er det ikke i konflikt med kjente fredete
kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Skulle kommunen innvilge søknaden, vil
fylkeskommunen derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under
markinngrep skulle støte på fornminner, jf. kulturminnelovens § 8 andre ledd. Dersom det under
arbeidet skulle oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede
steinkonsentrasjoner må vi underrettes umiddelbart. Det forutsettes at nevnte pålegg bringes
videre til dem som skal utføre arbeide i marken.

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget.
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