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Regionreformen - ny forskrift om myndighet mv etter kulturminneloven og 
andre oppgaver – innspill til høring fra Nye Veier AS 
 
Viser til brev datert 22.03.18 hvor Nye Veier inviteres til å komme med innspill til 
pågående høring «Regionreformen - ny forskrift om myndighet mv etter kulturminneloven 
og andre oppgaver» 
 
Vi takker for muligheten til å komme med innspill. Nye Veier har utfordringer knyttet til 
dagens kulturminnelovgivning og etablerte forvaltningspraksis når det gjelder 
arkeologiske registreringer, dispensasjoner og undersøkelser/utgravninger med hensyn til 
fremdrift. Vi oppfatter at det p.t. er særlige utfordringer rundt bruk av nye kontrakts 
modeller for prosjektgjennomføring som bla. innbefatter større grad av samhandling og 
prosjektutvikling mellom byggherre og entreprenør knyttet til dagens rettssituasjon og 
forvaltningspraksis. 
 
For å kunne oppfylle selskapets målsettinger, ser vi behov for at det etablerte 
forvaltningsregimet rundt arkeologiske kulturminner forenkles, slik at alle nødvendige 
avklaringer, inkludert arkeologiske utgravninger, gjøres tidligere i prosessen. Det er 
dessuten ønskelig med en enklere og tydeligere prosess når det gjelder ansvar og 
myndighet knyttet til feltet. Vi antar at også Bane Nor, Avinor og Statens Vegvesen har 
tilsvarende behov. 
 
Vi ser at det kan være god samfunnsøkonomi i å forenkle bl.a. ansvarsfordelingen med 
hensyn til kulturminner i forbindelse med planlegging og utbygging av veistrekninger av 
nasjonal betydning. Forslaget til ny forskrift legger opp til en viss forenkling når det gjelder 
dispensasjonsbehandling etter kml § 8.4, og at saksbehandlingen i første linje i stor grad 
overføres til fylkeskommunene. 
 
Imidlertid videreføres ordningen der saksbehandlingen finner sted på to ulike 
forvaltningsnivåer, ettersom Riksantikvaren fremdeles skal være myndighet etter kml § 
10, og avgjøre tiltakshavers kostnadsdekning av evt. arkeologiske utgravninger i de 
tilfeller der det gis dispensasjon. 
 
Vi vil også peke på en utfordring knyttet til ny forskrift § 7.3 om underretningsplikt, som vi 
oppfatter som en rest fra tidligere/gjeldende forskrift, og er vanskelig å forene med at det 
er fylkeskommunen som skal være dispensasjonsmyndighet for automatisk fredete 
kulturminner. 
 
For Nye Veiers del er det ønskelig med planprosesser som involverer færre instanser og 
forvaltningsnivåer enn det som er tilfellet i dag. Våre behov ivaretas best dersom forholdet 
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til automatisk fredete kulturminner avklares fullstendig (dvs. registrering, dispensasjon og 
utgravning) i løpet av planprosessen, og der én instans gjennomfører registreringer og 
utgravninger parallelt, med samme prosjektledelse og samme feltmannskap, frem til 
ferdig vedtatt plan. 
 
Vi vil foreslår at det etableres et prøveprosjekt der ett eller flere av Nye Veiers prosjekter 
kan gjennomføres som anført. E39 gjennom Vest-Agder og Rogaland er en aktuell 
kandidat. Nye Veier ønsker uansett å forberede og legge til rette for et slikt prøveprosjekt, 
uavhengig av forslaget til ny forskrift. 
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