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NVE - Norges vassdrag- og
energidirektorat
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Uttalelse vedrørende søknad om konsesjon Bergsfjord kraftverk, gnr. 11 Loppa kommune
Vi viser til Deres brev av 30.03.2016 vedlagt søknad fra Ymber AS.
Finnmark fylkeskommune forstår søknaden slik at det ikke skal gjøres markinngrep i urørte
områder, men at tiltak er knyttet til allerede utbygde areal. FFK har derfor ingen
kulturminnefaglige merknader til søknaden.
Det gjøres oppmerksom på det er registrert kulturminner i området rundt elveutløpet, disse er
beskrevet i søknadsdokumentene. Utover disse få registreringene er det lite kunnskap om
kulturminner i Bergsfjord, og det er potensial for at kan finnes hittil ukjente kulturminner i
området. Derfor må det poengteres at det ved fremtidige tiltak på ikke utbygde arealer må
søknad oversendes kulturminnemyndighetene.
Vi minner også om aktsomhetsplikten. Skulle det under arbeidet i marka komme fram
gjenstander eller andre spor som indikerer eldre tids aktivitet i området, må arbeidet stanses
omgående og melding sendes Finnmark fylkeskommune og Sametinget, jf. Lov av 9. juni 1978
nr. 50 om kulturminner (kulml.) § 8 andre ledd. Denne meldeplikten må formidles videre til de
som skal utføre arbeidet.
Denne uttalelsen er gitt på vegne av Finnmark fylkeskommune. Vi gjør for øvrig oppmerksom på
at det skal hentes inn en egen uttalelse fra Sametinget, avdeling for miljø, areal og kulturminner
Finnmark.
Med hilsen
Stine Qvigstad Jenvin
assisterende plan- og kultursjef
Kenneth Webb Vollan
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