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Resultat av arkeologisk registrering - Pasadalen - Porsgrunn
kommune
Innledning
I forbindelse med ovenfor nevnte plan har det regionale kulturminnevernet i Vestfold og Telemark
fylkeskommune gjennomført en arkeologisk registrering. Det ble påvist automatisk fredete
kulturminner, se vedlagte rapport.
Vestfold og Telemark fylkeskommune kan ikke gi en endelig uttale til reguleringsplanforslaget før
forholdet til de automatisk fredete kulturminnene er avklart.
Vi ber dere ha dialog med oss i den videre planprosessen, se kontaktinformasjon til slutt i brevet.

Kulturminner i planområdet
I planområdet ligger følgende automatisk fredede kulturminner:



Id 275008
Id 275019

Samlet sett vitner kulturminnene om bosetting og intensiv bruk av området i forhistorisk tid.

Hensynssoner
Alle automatisk fredete kulturminner har en nasjonal verneverdi og skal primært bevares.
Automatisk fredete kulturminner skal vises som hensynssone d i plankartet (jf. plan- og
bygningsloven (pbl) §§ 12-6 og 11-8 d). Avgrensingen av hensynssone d tilsvarer sikringssonen til
kulturminnet (jf. kulml § 6). Hensynssone d skal fremstilles med sosi-kode H730_#.
Vi gjør oppmerksom på at en hensynssone d ikke vil være tilstrekkelig for å ta vare på kulturminnet
og dets kontekst. Hensynssone d må av den grunn omgis av en hensynssone c som fungerer som en
buffer for kulturminnet (jf. pbl § 11-8 c). Denne skal fremstilles med sosi-kode H570_#. Den
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geografiske avgrensingen av hensynssone c skal skje i samråd med regional kulturminneforvaltning.
Vi ber om at dere tar kontakt med oss for å avklare utstrekning i god tid før planen legges ut til
offentlig ettersyn.
Begge hensynssoner skal følges av bestemmelser som sikrer kulturminnet (jf. pbl § 12-7).

Mulighet for dispensasjon
Om det viser seg at et automatisk fredet kulturminne ikke kan sikres gjennom planen, kan det
søkes om dispensasjon fra kulturminneloven. Eventuell tillatelse til inngrep innhentes i forbindelse
med at planen legges ut til offentlig ettersyn, og må være grunnet i vesentlige samfunnsmessige
hensyn. Tillatelse må foreligge før planen kan egengodkjennes av kommunen. Søknad sendes
Vestfold og Telemark fylkeskommune, som har dispensasjonsmyndighet.
Om det blir innvilget dispensasjon, vil det vanligvis stilles vilkår om en arkeologisk utgravning før
tiltak i planen blir realisert. Dette vilkåret skal innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Utgifter til
en slik utgravning bæres av tiltakshaver (jf. kulml § 10).
Vi gjør oppmerksom på at det må påregnes noe saksbehandlingstid ved behandling av
dispensasjonssøknader.

Meldeplikt
Vi gjør oppmerksom på meldeplikten etter kulturminneloven § 8 annet ledd. Vi anbefaler at
meldeplikten innarbeides i fellesbestemmelsene i reguleringsplanen med denne teksten:
Viser det seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på et automatisk fredet kulturminne
på en måte som nevnt i kulturminneloven § 3 første ledd, skal melding etter første ledd sendes med
det samme og arbeidet straks stanses i den utstrekning det kan berøre kulturminnet.
Vedkommende myndighet avgjør snarest mulig – og senest innen tre uker fra det tidspunkt melding
er kommet fram til vedkommende myndighet – om arbeidet kan fortsette og vilkårene for det. (…)
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.

Regnskap og faktura
Vi ber om at det blir betalt for undersøkelsen som er gjennomført. Regnskap og faktura oversendes
separat.
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Vurdering
Reguleringsplanforslaget er i konflikt med automatisk fredede kulturminner, og forholdet til disse
må være avklart før planen kan egengodkjennes av kommunen. Vi ber om at det tas kontakt med
oss i god tid før planen legges ut til offentlig ettersyn for å diskutere alternative løsninger som kan
ivareta både tiltakshavers og kulturminneforvaltningens interesser, og for å avklare utstrekning av
hensynssoner.
Vedlegg:




Rapport
Regnskap
Timeliste og kjørebok

Med hilsen
Terje Gansum
seksjonsleder

Sindre Arnkværn
rådgiver/arkeolog
sindre.arnkvern@vtfk.no
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