Hei,
Viser til henvendelse under og vårt svarbrev til varsel om oppstart datert 25.10.2019.
I vårt tidligere svar viste vi til behov for avklaringer før endelig svar i saken. Disse er nå på plass, og
som et resultat frafaller Kulturarv kravet om registrering innenfor planområdet.
Hensyn til automatisk freda kulturminner
Vi kjenner ikke til automatisk freda kulturminner som kommer i konflikt med
reguleringsplanforslaget. Vi vurderer det også som mindre sannsynlig at ikke kjente, automatisk
fredede kulturminner er bevart i planområdet, og har derfor ingen merknader til
reguleringsplanarbeidet.
Vi vil likevel gjøre oppmerksom på meldeplikten etter kulturminneloven § 8 andre ledd. Meldeplikten
oppstår når det oppdages automatisk fredete kulturminner som ikke var kjent på forhånd.
Bestemmelsen legger et klart ansvar på tiltakshaver om å følge stanse- og meldeplikten. Tiltakshaver
skal forsikre seg om at de som utfører arbeidet på stedet er kjent med stanse- og meldeplikten, men
det er tiltakshaver selv som står ansvarlig for at fredete kulturminner ikke skades. Vestfold og
Telemark fylkeskommune er rette adressat for en eventuell melding.
Vi anbefaler at meldeplikten innarbeides i fellesbestemmelsene i reguleringsplanen, og at følgende
tekst brukes:
Om det viser seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på et automatisk fredet
kulturminne, skal Vestfold og Telemark fylkeskommune kontaktes og arbeidet stanses i den
utstrekning det kan berøre kulturminnet. Kulturminnemyndighetene avgjør snarest mulig – og senest
innen 3 uker – om arbeidet kan fortsette og vilkårene for det. Fristen kan forlenges når særlige
grunner tilsier det (jf. kulturminneloven § 8 andre ledd).
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Emne: Innspill til oppstartsvarsel - planID 787 Friervegen 45 på Skarvaker

Hei,
Vi viser til innspill til oppstartsvarsel til reguleringsplan for Friervegen 45 på Skavraker i Porsgrunn
kommune. Innspillet fra fylkeskommunen er datert 25.10.2019.
I innspillet vises det til at det skal utføres arkeologiske registering innenfor planområdet. I brevet står
det videre at det er behov for å gjøre noen avklaringer før budsjettet utarbeides. Vi ønsker å bestille
arkeologiske registreringer for planområdet, og lurer på hva status er angående registeringene og
utarbeidelse av budsjett? Når kan vi forvente at registeringene kan gjennomføres?

Med vennlig hilsen

Eli Eikeland
Plan

Asplan Viak AS
Torggata 18 (inngang fra Hesselbergsgate)
Postboks 393 Sentrum
3701 Skien

T: 907 56 337
E: eli.eikeland@asplanviak.no

Sentralbord: 417 99 417
www.asplanviak.no

