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Saksbehandler Hilde Aas

Tilleggsavklaring til MTA/Detaljplan for adkomstveg til Øyfjellet
vindkraftverk etter gjennomført § 9 undersøkelse med fokus på samiske
kulturminner
Tiltakshaver viser til innsendt MTA/Detaljplan som beskriver adkomstveien til Øyfjellet vindkraftverk. Planen ble sendt
inn til NVE 27.02.2018. Etter at planen ble sendt inn kom det frem at den § 9 undersøkelse som tidligere var
gjennomført ikke på tilfredsstillende måte inkluderte samiske kulturminner. Tiltakshaver har derfor gitt oppdrag til
sametinget å utføre en § 9 undersøkelse som tilfredsstiller samiske kulturminner, jfr. kulturminneloven § 4.2.
Undersøkelsen er nå gjennomført av Arkeolog Bjørn Berg i Sametinget, og tiltakshaver har fått oversendt uttalelse
med tilhørende kart for de funn som er gjort langs foreslått adkomstveg-trasse, uttalelsen og kartet er lagt ved dette
notat.
Det er identifisert to automatiske fredede fangstgroper (markert 241074 i vedlagt kart) samt en kullgrop med uavklart
vernestatus (markert 241079) som risikerer å bli fysisk direkte berørt av foreslått adkomstveg-trasé.
Tiltakshaver har vurdert plassene der funnene er gjort og vurderer det som enkelt å tilpasse detaljplanen for å unngå
at kulturminnene blir direkte fysisk berørt.
Etter at MTA/Detaljplanen har blitt godkjent vil foreslått buffersone for adkomstveien bli korrigert slik at identifiserte
funn ligger utenfor buffersonen der veien vil bli detaljprosjektert. For å sikre at lovpålagt avstand på 5 m fra faktisk
inngrep blir overholdt, vil tiltakshaver legge inn en minsteavstand fra buffersonen til koordinatene for identifiserte funn
på 10 meter.
Ta kontakt med undertegnede ved eventuelle spørsmål eller behov for ytterligere informasjon/avklaringer.
Vedlegg:
-

Uttalelse etter befaring (samiske kulturminner) - Øyfjellet vindkraftverk i Vefsn kommune.
2018_oyfjell_kart_rapport
Oversikskart identifiserte samiske kulturminner langs adkomstveien
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Med vennlig hilsen
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