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Det muslimske samfunnet i Trondheim
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7011 TRONDHEIM

Innvilget søknad om dispensasjon etter kulturminneloven for inngrep
i grunnen i forbindelse med istandsetting av brygge i Kjøpmannsgata
53-55, Trondheim
Vi viser til brev fra Bergersen arkitekter AS datert 1.6.2021, der de på vegne av dere søker om
tillatelse til inngrep i automatisk fredet kulturminne i forbindelse med det ovennevnte tiltaket.
Vi viser også til tilrådning fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) datert 25.6.2021
og til brev fra Trøndelag fylkeskommune datert 11.8.2021 vedlagt faglig tilrådning fra NTNU
Vitenskapsmuseet om kulturminner under vann.
Lovhjemmel og myndighet
Tiltaket er i konflikt med «Middelalderbyen Trondheim», automatisk fredet jf.
kulturminneloven § 4. Inngrep i automatisk fredete kulturminner er forbudt uten tillatelse etter
kulturminneloven § 8. Riksantikvaren har myndighet til å gi slik tillatelse basert på tilrådning
fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), jf. forskrift til kulturminneloven.
Vedtak
Riksantikvaren fatter følgende vedtak, med hjemmel i lov av 1978 nr. 50 om
kulturminner (kulturminneloven) § 8 første ledd:
Det muslimske samfunnet i Trondheim gis tillatelse til å gjennomføre gravearbeid og
ramming av peler i forbindelse med istandsetting av brygge i Kjøpmannsgata 53-55, jf.
vedlagte tegninger.
Det kan graves en grøft under og langsmed bryggas fasadelinje mot elva for å etablere ny
bunnstokk til ny stolperekke. Omfanget av gravingen skal ikke overstige 0,6 m bredde og
0,5 m dybde.
Det kan etableres en palisaderekke med tre sider bestående av ca. 100 peler som skal
rammes inntil 2,0 m ned i grunnen. Pelenes dimensjon kan være inntil 170 mm diameter
med spisset ende. Det kan deretter legges en pukkfylling på innsiden av palisaden.

Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning
Dronningensgate 13 • Pb. 1483 Vika. • 0116 Oslo • Tlf: 22 94 04 00 • www.ra.no

2

Dersom dere påtreffer kulturlag, bygningsrester, løsfunn eller lignende, og arbeidet ikke
kan fullføres uten inngrep i disse, skal dere stanse arbeidet og ta kontakt med
Riksantikvaren. Riksantikvaren vil avgjøre om og på hvilken måte arbeidet kan fortsette,
jf. kulturminneloven § 8 første og andre ledd. Tiltakshaver plikter i så fall å dekke
eventuelle kostnader til arkeologisk gransking av automatisk fredete kulturminner, jf.
kulturminneloven § 10.
Dersom dere påtreffer skipsfunn eldre enn 100 år, og arbeidet ikke kan fullføres uten
inngrep i disse, skal dere stanse arbeidet og ta kontakt med Trøndelag fylkeskommune.
Fylkeskommunen vil avgjøre om og på hvilken måte arbeidet kan fortsette, jf.
kulturminneloven § 14. Tiltakshaver plikter i så fall å dekke eventuelle kostnader til
arkeologisk gransking av disse, jf. kulturminneloven § 10.
Det forutsettes at nødvendige tillatelser etter annet lovverk er innhentet og at parter som
berøres av tiltaket er orientert.
Tillatelsen gjelder bare det omsøkte tiltaket og bortfaller dersom tiltaket ikke er igangsatt
innen 3 år.
Framdrift og gjennomføring
Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med beskrivelsen i dette vedtaket og søknad fra Bergersen.
Mindre endringer/avvik kan klareres med Riksantikvaren, Distriktskontor Nord. Større
endringer krever ny skriftlig søknad til Riksantikvaren. Riksantikvaren avgjør hva som er større
eller mindre endringer.
Begrunnelse for vedtaket
Tidligere registreringer indikerer at det er lite sannsynlig at tiltaket vil komme i direkte konflikt
med automatisk fredete kulturminner. Tiltaket vil berøre områder som i middelalderen var
utenfor strandsonen og eventuelle kaianlegg. Intakte kulturlag kan være bevart under brygga,
men da i områder lengre mot vest.
NTNU Vitenskapsmuseet har uttalt at potensialet for skipsfunn generelt er til stede i
tiltaksområdet, men at tiltaket er relativt beskjedent, og at det derfor ikke er stor fare for direkte
konflikt med skipsfunn. Trøndelag fylkeskommune har som myndighet etter kulturminneloven
§ 14 ingen ytterligere merknader til tiltaket.
Det omsøkte tiltaket kan i utgangspunktet gjennomføres uten arkeologiske undersøkelser.
Etter en samlet vurdering har vi i denne saken innvilget dispensasjon for det omsøkte tiltaket i
samsvar med vedtaket over.
Ta kontakt med undertegnede dersom dere har spørsmål om dette vedtaket.
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Vennlig hilsen

Sissel Ramstad Skoglund
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift

Vedlegg:

Tegninger som viser tiltakets plassering og omfang

Kopi til:
NIKU Trondheim - Norsk institutt for kulturminneforskning, Kjøpmannsgata 1b,
7013 TRONDHEIM/ Staale Normann, NTNU - Vitenskapsmuseet, NTNU , 7491 TRONDHEIM/
Bergersen arkitekter, Postboks 2682, 7415 TRONDHEIM/ Knut Stomsvik, Trøndelag
fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 STEINKJER
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