FYLKESRÅDMANNEN
Kulturavdelingen

NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat
15.01.2015
Deres ref.:

Saksbehandler: Guro Skjelstad
Direkte innvalg: 51 51 66 81

Saksnr. 13/15692-30
Løpenr. 2448/15
Arkivnr. S82

GJESDAL KOMMUNE - SKURVENUTEN OG TINDAFJELLET VINDKRAFTVERK UTTALELSE FRA SEKSJON FOR KULTURARV ETTER GJENNOMFØRT BEFARING –
FORSLAG TIL LØSNING AV ADMINISTRATIV INNSIGELSE
Seksjon for kulturarv viser til administrative innsigelser fremført i saksutredning vedlagt
brev datert 08.11.13, til vårt brev datert 04.12.14 (vårt saksnr. 10/19891), og til
korrespondanse med Multiconsult i saken.
Skurvenuten og Tindafjellet vindkraftverk: Administrativ innsigelse knyttet til
manglende § 9 undersøkelser:
Det ble gjennomført befaringer til planområdene på Skurvenuten og Tindafjellet den 15.12.
og 22.12.14. Ut fra våre arkiver og på bakgrunn av resultatet av den ovenfor nevnte
befaringen, er det ikke behov for videre arkeologiske registreringer i tiltaksområdene. På
bakgrunn av dette vil vi med dette trekke vår administrative innsigelse knyttet til
manglende § 9 undersøkelser, da undersøkelsesplikten nå anses å være oppfylt.
Skurvenuten vindkraftverk: Administrativ innsigelse knyttet til kabel i konflikt med
automatisk freda kulturminnefelt id 64633
Seksjon for kulturarv understreker at den administrative innsigelsen knyttet til kabel i
konflikt med id 64633 fremdeles står ved lag.
I forbindelse med befaringen den 15.12.14, ble imidlertid alternative traséer for
kabeltilknytningen til Skurvenuten vurdert. Vi ser at dersom kabelen kan legges over dyrka
mark, sør for kulturminnefeltet vil den ikke komme i konflikt med automatisk freda
kulturminner eller områder med potensial for funn av ikke kjente automatisk freda
kulturminner. Vi ber tiltakshaver vurdere dette alternativet og gi oss en tilbakemelding på
hvorvidt dette kan være aktuelt.
Rogaland fylkeskommune vil understreke at dersom vindkraftplanene skulle omfatte større
områder enn det som går frem av de forelagte planene, vil vi måtte vurdere å gjennomføre
videre registreringer også i disse områdene.
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