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1. Innledning
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer er hjemlet i plan - og Bygningsloven § 4-1. I
henhold til §11- 1 kan det utarbeides kommunedelplaner for bestemte områder, tema eller
virksomhetsområdet. Kommunedelplan for kulturminner- og kulturmiljøer er en tematisk plan
som ivaretar kommunens, så vel som regionale og nasjonale interesser og mål knyttet til
forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer.
Ved utarbeidelse av kommunedelplaner gjelder de utredningskrav og prosessregler som er fastsatt
i plan og bygningsloven. I henhold til § 4-1 skal det utarbeides et planprogram som grunnlag for
planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med
frister og deltakere, opplegget for medvirkning og behov for utredninger. Forslag til planprogram
skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsel om oppstart og
kunngjøring av planarbeidet.

2. Bakgrunn
Planarbeidet knyttes til kommunens deltakelse i Riksantikvarens prosjekt Kunnskapsløft i
Kulturminneforvaltningen (KiK), som i Troms koordineres og følges opp av fylkeskommunen.
Storfjord kommune har fått 100 000 kr fra Riksantikvaren til dette arbeidet.
Deltakelse i prosjektet innebærer at kommunen forplikter seg til å ha oppdaterte oversikter/lister
over prioriterte, verneverdige kulturminner i kommunen. Verneverdige kulturminner og
kulturmiljøer som kommunen prioriterer sikres i kommunedelplanen som vedtas.

3. Formålet med kommunedelplan for kulturminner
Formålet med planen er å skaffe oversikt over og verne kulturminner og kulturmiljøer med
deres egenart og variasjon både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en
helhetlig miljø- og ressursforvaltning i kommunen, jfr. kulturminnelovens formål.
Planen skal først og fremst handle om nyere kulturminner som det er kommunens ansvar å legge
rammer for. Det vil være mindre fokus på de fredete kulturminnene som blir forvaltet av
Riksantikvaren, fylkeskommunen og Sametinget. Der fredete kulturminner blir tatt med, vil det
være hvis de er i kommunens eie, eller med tanke på formidling av dem.
En kulturminneplan som favner om alt fra løse og immaterielle kulturminner til verneverdige
bygg og kulturmiljø vil bidra til sikre best mulig forvaltning av kulturminner i Storfjord.
Vårt mål er en levende kulturminneplan for hele kulturminnefeltet som skal sikre et mangfold av
representative kulturminner og kulturmiljø som forteller om vår norske, samiske og kvenske
kulturhistorie fram til i dag. Planen skal brukes som en del av grunnlaget i kommuneplanens
samfunns- og arealdeler, samt i framtidige prioriteringer på kulturminnefeltet.
I arbeidet med kulturminneplanen har Storfjord kommune som delmål å:
 Kartlegge og velge ut aktuelle plantema for Storfjord kommune.
 Utarbeide en oversikt over registrerte kulturminner








Utarbeide et temakart over registrerte kulturminner og –miljøer
Utarbeide en prioriteringsplan for utvalgte kulturminner med verdisetting
Utvikle en handlingsplan for aktuelle tiltak i planperioden
Få et bedre grunnlag for å formidle kulturarven i Storfjord.
Fastsette gode interne saksbehandlingsrutiner.
Skape oppmerksomhet og lokalt eierskap rundt prosjektet.

Planen skal gi tydelige rammer for bevaring av kulturmiljøer og kulturminner gjennom
virkemidler i Plan- og bygningsloven, slik at kommunens identitet og historie bevares for
ettertiden.

4. Føringer
Nasjonale føringer:
Kulturminneloven med forskrifter (1978)
Plan - og bygningsloven med forskrifter (2008)
Stortingsmelding nr. 16 «Leve med kulturminner» (2004 - 2005)
Stortingsmelding nr. 35 «Framtid med fotfeste» (2012 - 2013)
Nasjonale forventninger til regional og lokal planlegging (av 12 juni 2015)
Sametingets Planveileder (2019)
Kystverkets Landsverneplan for maritim infrastruktur (2009)
Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner (2016)
Veileder - Kulturminner i kommunen – Kulturminneplan; Veileder fra Riksantikvaren
Kulturminner i kommunen - Håndbok for lokal registrering; Riksantikvaren
Veileder – Kulturminner, kulturmiljøer og landskap - Planlegging etter plan - og bygnings loven
Regionale føringer
Troms fylkeskommunes handlingsplan for kvensk språk og kultur
Lokale føringer
Arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel skal settes i gang i 2019 og
kommunedelplanen for kulturminner vil utvikles parallelt med denne.
Kommuneplanens samfunnsdel (2011 – 2023, under revidering 2019)
Kommuneplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2016-2019, under revidering 2019)
Kommunedelplan Kystsoneplan (2015-2019)
I tillegg kommer forskrifter for landskapsvernområder og naturreservat i kommunen:
Lyngsalpan landskapsvernområde - Ittugáissáid Suodjemeahcci
FOR 2004-02-20 nr 384: Forskrift om vern av Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid
Suodjemeahcci, Balsfjord, Lyngen, Storfjord og Tromsø kommuner, Troms
Lullefjellet naturreservat
FOR 2000-12-21 nr 1536: Forskrift om fredning av Lullefjellet naturreservat, Storfjord
kommune, Troms.
Røykeneselva naturreservat
FOR 2000-12-21 nr 1535: Forskrift om fredning av Røykeneselva naturreservat, Storfjord
kommune, Troms.

Skibotnutløpet naturreservat
FOR 2004-06-04 nr 847: Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 6,
Skibotnutløpet naturreservat, Storfjord kommune, Troms.

5. Status og behov
Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.
Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller
sammenheng (Kulturminneloven av 1978 §2).
I perioden 1981 – 2016 er det gjennomført flere kartlegginger og prosesser som har gitt oversikt
over deler av kulturminnefeltet, som sammen med andre offentlige registre gir et godt grunnlag
for arbeidet med kulturminneplanen:
1981: Kulturvernrapport 1, verneverdige bygninger
1983: Kulturvernrapport 2, verneverdige bygninger
2011: Gammetufter i Skibotndalen
2016: Temaplan for krigsminner 2017 - 2020
2017: Tjæremiler i Skibotndalen
2017: Sametingets Bygningsvernprosjekt 2011-2017
Diverse skoleprosjekter (immaterielle kulturminner)
I den nasjonale databasen for kulturminner, Askeladden, er det registrert 1420 individuelle
kulturminner i Storfjord kommune:
294 av disse er automatisk fredete kulturminner, hvorav 45 er fredete samiske bygninger.
987 er ikke fredete kulturminner, hvorav 787 er kulturminner fra 2. verdenskrig. For 120 av
kulturminnene er vernestatus uavklart.
7 krigsminner er kommunalt listeførte på bakgrunn av Storfjord kommunes temaplan for
krigsminner (2016).
Storfjord kommune har tre forskriftsfredete bygning som alle ligger på samme lokalitet; Hatteng
tjenestebolig - 109a SVV NVP. Fredningen har som formål å sikre og bevare et utvalg
vegrelaterte byggverk som er representative for den historiske utviklingen av vegnettet i Norge
fra omkring 1537 og fram til i dag, knyttet til hele spekteret av Statens vegvesens virksomhet over
hele landet og ble forskriftsfredet i 2007. I tillegg er ett naust på Elvenes oppført som regionalt
verneverdig (Sametinget, Askeladden 230749), og Markedsvegen (Markedsvegen - 105 SVV
NVP) oppført som statlig listeført.
I SEFRAK-registeret er det registrert 298 bygninger, som omfatter alt fra fjærbuer og uthus til
bolighus. SEFRAK-registeret er et eget register over stående bygninger, som i Nord-Troms
omfatter bygninger fra før 1945.
Storfjord kommune har dermed en god kunnskap om kulturminner og verneverdige bygninger i
kommunen. Særlig fokus vil rettes mot kvenske kulturminner, som ikke har et formelt vern i
lovverket på samme måte som samiske, og faller under kommunens ansvarsområde. Storfjord
kommune har vært, og er, også et kjerneområde for kvensk bosetting og har dermed et særskilt
ansvar for å ivareta disse kulturminnene.

En tilstandsvurdering av utvalgte SEFRAK-registrerte bygninger er også ønskelig, da disse
registreringene ble gjennomført på 1980- og 1990-tallet og det er behov for en ny
tilstandsvurdering.

6. Medvirkning
Planen følger plan - og bygningslovens prosessregler som sikrer medvirkning. Både
planprogrammet og det ferdige planforslaget, vil bli lagt ut til offentlig ettersyn. Dette vil gi god
mulighet for alle interesserte parter til å komme med innspill til planarbeidet.
Organisasjoner og enkeltpersoner vil bli bedt om å komme med innspill på hvordan kommunen
bør prioritere arbeidet med kulturminneplanen, hva som kan være gode og nødvendige tiltak i
handlingsplanen og hvordan kommunens videre satsing bør legges opp. Planprogrammet skal
ikke ta stilling til enkeltobjekters verdi og mindre detaljer i planen, men si noe om bakgrunnen for
at planarbeidet settes i gang og om planens hovedretning og hovedinnhold
Prosjektorganisering og ansvarsfordeling
Arbeidet med planen ledes av Kulturkontoret. Det nedsettes en administrativ styringsgruppe
bestående av oppvekst- og kultursjefen og planmedarbeideren. I tillegg inviteres Troms
fylkeskommune og en ressursperson fra hver bygdekrets til å delta i en referansegruppe.
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8. Høringsinstanser
Myndigheter med innsigelsesrett:
Troms fylkeskommune
Postboks 6600, 9296 Tromsø
postmottak@tromsfylke.no
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Statens Hus, 9815 Vadsø
fmtfpost@fylkesmannen.no
Sametinget
Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok
samediggi@samediggi.no
Statens Vegvesen Region Nord
Postboks 1403
8002 Bodø
firmapost-nord@vegvesen.no
NVE Region Nord
Kongensgate 14-18
8514 Narvik
rn@nve.no
Kystverket
Postboks 1502
6025 Ålesund
post@kystverket.no
Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark
Bredbuktnesveien 50 B
9520 Kautokeino
kautokeino@reindrift.no
Nord-Hålogaland Bispedømme
Postboks 790
9258 TROMSØ
nord-haalogaland.bdr@kirken.no
Andre høringsinstanser
Halti Kvenkultursenter IKS
Hovedvegen 2
9151 Storslett
kvenkultursenter@haltinh.no
Nord-Troms museum AS
Hovedvegen 2
9151 Storslett
kontor@ntrm.no

Fortidsminneforeningen Troms
Postboks 942
9259 TROMSØ
chatcat206@hotmail.com
Nord-Troms historielag
Postboks 304
9189 Skjervøy
Troms historielag
Sørreisaveien 64
9310 Sørreisa
post@tromshistorielag.no
Reinbeitedistrikt:
Rbd. 24 – Bassevuovdi/Helligskogen
Postboks 82
9142 Skibotn
kimb_@outlook.com
Rbd. 19/32T Ivgoláhku
Postboks 628 Sentrum,
9256 Tromsø
henrik.gaup@gmail.com
Könkämä Sameby
Kuttainen 2560
980 16 KARESUANDO
Sverige
vasarahammare@gmail.com
Lokale lag og foreninger:
Østre Storfjord bygdeutvalg
Hatteng og omegn bygdeutvalg
Oteren bygdeutvalg
Signaldalelvas grunneierlag
Signaldalen bygdelag
Signaldalselva elveeierlag
Skibotn bygdeutvalg
Skibotn elveeierlag
Skibotn kven- og finneforening
Skibotn kvenforum
Storfjord bondelag
Storfjord duodji- og kulturforening | Stuoravuona duodji- ja kultursearvi
Storfjord kystlag
Storfjord sjøsameforening
Vestersida bygdeutvalg

Vestre Storfjord grunneierlag

