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Kulturminnefaglig vurdering - Endring av reguleringsplan Norges brannskole   

Statsbygg skal søke om endring av reguleringsplan for Norges Brannskole, vedtatt juni 2004. 

Endringen består i all hovedsak av å heve BRA evt. BYA i planen. Det er Tjeldsund kommune som 

har varslet Nordland fylkeskommune om planene, for å gjøre kulturminnemyndighetene 

oppmerksomme på at det er en endring på gang.  

I det oversendte kartutsnittet vises endringene angående lokalitet id 47387 Hundervollen gravfelt. 

Gravfeltet er i reguleringsplan Fjelldal1 (vedtatt mars 1990) ivaretatt med hensynssone. I den 

foreliggende endringen vil kulturminnet innlemmes i reguleringsplan for Norges brannskole, og 

avsettes i plankart med formål grønnstruktur og hensynssone båndlegging etter lov om 

kulturminner. 

Kulturminnefaglig vurdering: 

Vi ser det som positivt at kulturminnet innlemmes i den nye reguleringsplanen for Norges 

brannskole, og at kulturminnet avsettes i plankart med formål grønnstruktur og hensynssone 

båndlegging etter lov om kulturminner.  

For å unngå at reguleringsplanen åpner opp for tett bebyggelse rundt kulturminnet ber vi om at 

formål grønnstruktur i tillegg utvides som vist av vedlagte kartskisse (grønt omriss), og at forbud 

mot tiltak (bålbrenning, markinngrep og mindre byggetiltak) implementeres i planbestemmelsene. 

Dette vil sikre siktelinjen mellom lokaliteten og Tjeldsundet, hindre tett bebyggelse og bidra til å 

bevare kulturminnets opplevelsesverdi.  

Med vennlig hilsen 

 

 

Geir Davidsen 

seksjonsleder for Kulturminner 

       Stine Grøvdal Melsæther 

       feltarkeolog 
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Vedlegg til kulturminnefaglig vurdering av endring i reguleringsplan Norges 

Brannskole   

 

 

Figur 1: Ønsket området for utvidelse av formål grønnstruktur, grønn linje.  
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

Stine Grøvdal Melsæther 

feltarkeolog 
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