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Oversendelse av rapport fra arkeologisk registrering - Reguleringsplan 
for Blåbæråsen - 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: 

 280569: Bosetning-aktivitetsområde
 280570: Bosetning-aktivitetsområde
 280571: Bosetning-aktivitetsområde
 280572: Bosetning-aktivitetsområde
 280573: Bosetning-aktivitetsområde
 280579: Hulvei

Mulighet for dispensasjon
Gjennom tidligere dialog i saken forstår vi at tiltak i planen kommer i konflikt med de automatisk 
fredede kulturminnene, og at det vil bli søkt om dispensasjon fra kulturminneloven for tillatelse til 
inngrep i disse. 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. 

Ole Christian Solli
Bersgbygdavegen 710
3949 PORSGRUNN

  

Team arkeologi
Vår dato:

Deres dato:
Vår referanse:

Deres referanse:
Vår saksbehandler:
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Line Grindkåsa
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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.

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. 

Med hilsen

Line Grindkåsa
Teamleder Arkeologi
line.grindkasa@vtfk.no
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Tiltakshaver: Ole Christian Solli 

Adresse: Bergsbygdaveien 710, 3949 Porsgrunn 

Fakturaadresse: Bergsbygdaveien 710, 3949 Porsgrunn 

 

Registrering utført dato: 05.07.-26.08.2021 Ved: 
Knut F. Eskeland, Frode Svendsen 

og Anne M. Scheffler 

Rapport utført dato: Mellom 30.08.21 og 26.01.22 Ved: Anne M. Scheffler 

 

Undersøkelsestype(r): Overflateregistrering X  

Prøvestikking X  

Maskinell sjakting   

Georadarundersøkelse (GPR)   

Maskinell utsjekk av data fra GPR   

Metallsøk   

Overvåkning   

 

Resultater: Kulturminnetype Askeladden-ID 
Kjent fra før / 

Nyregistrert 

Automatisk fredete 

kulturminner: 

 

Bosetning-aktivitetsområde 280569-0 Nyregistrert 

Bosetning-aktivitetsområde 280570-0 Nyregistrert 

Bosetning-aktivitetsområde 280571-0 Nyregistrert 

Bosetning-aktivitetsområde 280572-0 Nyregistrert 

Bosetning-aktivitetsområde 280573-0 Nyregistrert 

Hulvei 280579-0 Nyregistrert 

   

Nyere tids/andre 

kulturminner: 

Avkreftet/usikkert kulturminne 69679 Kjent fra før 

Veganlegg (mulige hulveier) 280576 Nyregistrert 

Veganlegg (mulige hulveier) 280580 Nyregistrert 

Funnsted 281216 Nyregistrert 

Funnsted 281217 Nyregistrert 

Naturvitenskapelige 

prøver sendt til analyse: 

 

Faglige konklusjoner:  

 

Det er registrert 6 automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. 

 

Antall timeverk: 183 

Merknader: 

 

 

Forsidebilde: Nordre del av ID 280571-0 med overflatefunn (funnpose midt i bilde) og AMS2 (ved utstyret). I 
bakgrunnen ser man ID 280570-0 (flaten foran hytta), samt et lite gløtt av Eidangerfjorden. Tatt mot NV.   



Rapport arkeologisk registrering 3 

 

Innhold 
1. Bakgrunn og sammendrag ................................................................................................ 5 

1.1. Sakens bakgrunn ..................................................................................................................... 5 

1.2. Sammendrag ........................................................................................................................... 5 

2. Tidsrom og bemanning..................................................................................................... 5 

3. Området .......................................................................................................................... 7 

3.1. Terrenget ................................................................................................................................. 8 

3.2. Tidligere registrerte kulturminner .......................................................................................... 9 

4. Metodebeskrivelse ........................................................................................................ 10 

4.1. Visuell overflateregistrering .................................................................................................. 10 

4.2. Prøvestikking ......................................................................................................................... 10 

4.3. Innmåling og dokumentasjon ............................................................................................... 10 

4.4. Datering ................................................................................................................................. 10 

4.4.1. Typologisk datering ....................................................................................................... 11 

4.4.2. Strandlinjedatering ........................................................................................................ 11 

5. Undersøkelsen ............................................................................................................... 13 

5.1. Gjennomføring ...................................................................................................................... 13 

5.1.1. Overflateregistrering ..................................................................................................... 13 

5.1.2. Prøvestikking ................................................................................................................. 13 

5.1.3. Andre bemerkninger angående undersøkelsen ............................................................ 14 

6. Resultater og tolkninger ................................................................................................. 16 

6.1. Automatisk fredete kulturminner ......................................................................................... 16 

6.1.1. ID 280569-0 – bosetning-aktivitetsområde fra steinalder ............................................ 16 

6.1.2. ID 280570-0 - bosetning-aktivitetsområde fra steinalder ............................................. 19 

6.1.3. ID 280571-0 – bosetning-aktivitetsområde fra steinalder ............................................ 22 

6.1.4. ID 280572-0 – bosetning-aktivitetsområde fra steinalder ............................................ 26 

6.1.5. ID 280573-0 – bosetning-aktivitetsområde fra steinalder ............................................ 28 

6.1.6. ID 280579-0 – hulvei fra jern-/middelalder ................................................................... 31 

6.2. Kontrollregistrering av ID 69679 ........................................................................................... 32 

6.3. Andre kulturminner .............................................................................................................. 33 



Rapport arkeologisk registrering 4 

 

6.3.1. ID 281216-0 Funnsted ................................................................................................... 33 

6.3.2. ID 281217-0 Funnsted ................................................................................................... 33 

6.3.3. ID 280576 – Mulig hulveisystem ................................................................................... 34 

6.3.4. ID 280580 – Mulig hulveisystem ................................................................................... 35 

6.4. Bemerkninger ........................................................................................................................ 35 

7. Konklusjon ..................................................................................................................... 36 

8. Vedlegg ......................................................................................................................... 37 

8.1. Figurliste ................................................................................................................................ 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Rapport arkeologisk registrering 5 

 

1. Bakgrunn og sammendrag 
1.1. Sakens bakgrunn 

I forbindelse med at Børve Borchsenius Arkitekter AS på vegne av grunneier Ole Christian Solli varslet 
igangsetting av detaljregulering for Blåbæråsen hytteområde, gnr./bnr. 35/1 i Porsgrunn kommune, 
gjennomførte Vestfold og Telemark fylkeskommune en arkeologisk registrering i planområdet i perioden 
05.07.-26.08.2021.   

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg. Området er 
uregulert og avsatt til framtidig område for fritidsbebyggelse i gjeldende kommuneplan. Planlagt arealbruk vil 
være i samsvar med kommuneplanens arealdel.   

Registreringen er gjennomført med funn av automatisk fredede kulturminner. 

1.2. Sammendrag 

Registreringen ble gjennomført ved overflateregistrering og prøvestikking.  

Det ble registrert totalt seks automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Av disse er fem bosetning-
aktivitetsområder fra steinalder (ID 280569-0, 280570-0, 280571-0, 280572-0 og 280573-0) og en er et hulveiløp 
fra jern-/middelalder (ID 280579-0). 

Fra tidligere var det registrert ett automatisk fredet kulturminne inne i planområdet. Denne besto av en lokalitet 
med to fangstgroper, ID 69679. Lokaliteten ble kontrollregistrert og gitt ny geometri og tolkning, samt endret 
vernestatus til "ikke fredet".  

To steder i planområdet ble det påvist funn av én enkeltliggende steinartefakt, uten funn av flere i umiddelbar 
nærhet. Disse er registrert som funnsteder med vernestatus "ikke fredet" (ID 281216-0 og 281217-0). Det ble 
også registrert to mulige hulveisystemer, men hvor det er tvil om tolkning og datering (ID 280576 og 280580). 
Disse har også status "ikke fredet".   

 

2. Tidsrom og bemanning 
Undersøkelsen var budsjettert til 225 timer, fordelt på forarbeid, feltarbeid og etterarbeid. Registreringen ble 
utført av arkeologene Knut Fossdal Eskeland, Frode Svendsen og Anne Margrethe Scheffler (feltleder) i perioden 
05.07.-26.08.2021.  Rapportarbeid ble foretatt mellom 30.08.2021 og 26.01.2022. Totalt ble det brukt 183 
timeverk.  
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Figur 1. Kart over planområdet med alle registrerte kulturminner avmerket. Automatisk fredete kulturminner vises
med gul sikringssone.
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ID 280570-0

ID 280571-0

ID 280572-0
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ID 280576

ID 2801217-0
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3. Området
Området som ønskes regulert ligger mellom gårdstunene ved Lerstang og friluftsområdet ved Brønnstadbukta,
rett sør for Bergsbygda i Porsgrunn kommune. Herfra er det litt i underkant av 8 km i luftlinje nordvest til
Porsgrunn sentrum. Planområdet omfatter mesteparten av eiendomsteigen med gårds-/bruksnummer 35/1,
20, 47.

Figur 2. Planområdet ligger på østsida av Eidangerfjorden, rett ved Lerstang og Brønnstadbukta. Herfra til
Porsgrunn sentrum er det om lag 8 km i luftlinje mot nordvest.
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3.1. Terrenget
Planområdet er på rundt 70 dekar og består i all hovedsak av ubebygd utmark, men med én hytteeiendom og
noe infrastruktur i form av tilkomstveier, se også figur 1.

Fra planområdenes ytterkanter hever terrenget seg oppover i alle himmelretninger, og sentralområdet blir
nærmest som et slags platå, mer eller mindre omkranset av bratte og ulendte bergsider.

I sørvest ligger en litt større bergkolle med bratte skråninger, mens lavere bergrygger dominere i østre halvdel.
Den bebygde hyttetomta ligger på en tilsvarende bergrygg nordvest i planområdet. Sentralt i planområdet,
mellom disse bergformasjonene, er det langstrakte og delvis svakt skrånende flater, med flere store sadelrygger
på forskjellige høyder, og med mindre partier mer oppstikkende berg imellom. Helt sør i planområdet er det
også inkludert et lavereliggende, flatt parti.

Inntil nylig har planområdet vært bevokst med blandingsskog. I sentralområdet, på de langstrakte flatene, var
imidlertid skogen hugget og krattdannelsen var kommet godt i gang. I bergskråningene, samt i det flate partiet
på sørsiden av Seivallvegen, sto derimot vegetasjonen fremdeles.

Figur 3. Terrengbeskrivelser. Øverst: sentralområdet fotografert fra bergkollen sørvest i planområdet. Tatt mot
NØ. Nederst til venstre: fra sentralområdet mot hyttetomta og Eidangerfjorden. Tatt mot NV. Til høyre: beskrivelse
av terreng i bergskråningene.
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3.2. Tidligere registrerte kulturminner
Planområdet ligger, i et arkeologisk perspektiv, svært spennende landskap. Rett utenfor planområdets grenser
er det flere gravfelt med gravminner fra jernalder. På en av disse lokalitetene, ID 58530, finner man en av
regionens få bevarte steinringer. Rett nord for steinringen ruver "Slottet", en markant liten bergkolle med svært
bratte sider, ID 50559-1. Det er mulig at denne i tider kan ha fungert som tilfluktsted/bygdeborg. Langs
bergkollen er det også flere hellere. I disse er det gjort funn av gjenstander fra både steinalder og jernalder.

Inne i selve planområdet var det fra tidligere kjent én automatisk fredet lokalitet bestående av to fangstgroper,
ID 69679, se kap. 6.2 (lokaliteten er nå omdefinert og har vernestatus "ikke fredet").

I området rundt Røra og Solbakken et par kilometer nord for planområdet ligger gravminnene fra jern- og/eller
bronsealder tett. Her er det også kjent flere bosetning-aktivitetsområder fra både steinalder og jernalder.

For ytterligere informasjon om kulturminner i nærområdet, se www.kulturminnesok.no.

Figur 4. Kart som viser planområdet og kjente kulturminner i nærheten. ID 58530 viser til gravfelt med steinring,
mens ID 50559-1 er "Slottet", mulig bygdeborg med flere hellere ved foten av bergkollen.

ID 58530

ID 50559-1

Gravminner og
bosetning-aktivitetsområder

Gravfelt

http://www.kulturminnesok.no/
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4. Metodebeskrivelse 
Registreringene ble utført ved hjelp av følgende metoder:  

4.1. Visuell overflateregistrering  

Visuell overflateregistrering benyttes for å påvise kulturminner som er synlige på overflaten. Metoden foregår 
ved søk gjennom terrenget for å påvise f.eks. gravminner, rydningsrøyser, kullgroper, fangstgroper og 
strukturer som er menneskeskapte. Jordbor benyttes for å sondere etter for eksempel kull eller steinstrukturer 
i undergrunnen. 

4.2. Prøvestikking  

Prøvestikk med spade er en metode som benyttes for å kunne påvise spor etter bosetning og aktivitetsområder 
i steinbrukende tid; det vil si først og fremst steinalder, men også bronsealder. Man åpner et område på ca. 40 
x 40 cm, fjerner torva og graver ned til steril/uberørt grunn. Massene blir såldet i såld med 5 mm maskevidde, 
helst med bruk av vann, slik at eventuelle funn blir fanget opp. Stikkene graves i områder hvor undergrunn, 
topografi og eventuelt funnhistorikk tilsier sannsynlighet for bosetning i forhistorien.  

Manuell prøvestikking kan også benyttes for å påvise eldre dyrkningslag i områder hvor det av ulike årsaker ikke 
er umiddelbart aktuelt å bruke gravemaskin, for eksempel i tett skog eller ved antatt gamle seteranlegg i fjellet. 
Metoden brukes også i forbindelse med undersøkelse av kullgroper, kullmiler, tjæremiler og lignende 
kulturminner. I disse tilfellene er det først og fremst profilen, massenes karakter og en eventuell kullprøve som 
gir informasjon om kulturminnet, og det er derfor ikke nødvendig å sålde massene. 

4.3. Innmåling og dokumentasjon 

Innmåling av prøvestikk og kulturminner ble gjort med Trimble R2 GNSS og ArcGIS Enterprise  

Alle kulturminner ble beskrevet og fotografert.  

4.4. Datering 

Det finnes ulike metoder for å aldersbestemme et kulturminne: typologisk datering, C14-datering og 
strandlinjedatering. Alderen bestemmes gjerne til en hovedperiode med underperiode. Tabellen under viser 
periodeinndelingen vi bruker i Øst-Norge. Dateringsmetoder som er relevante for denne undersøkelsen 
forklares nærmere etter tabellen. 
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Tabell 1. Periodeinndeling i Øst-Norge, basert på oversikt etter Reitan og Persson (red.) 20141. 

Hovedperiode Underperiode Fase / forkortelse Årstall (kalibrert alder) 

Mesolitikum  

(eldre steinalder) 

Tidligmesolitikum Fase 1 / Fosnafasen 9500–8300 f.Kr. 

Mellommesolitikum Fase 2 / Tørkopfasen 8300–6350 f.Kr. 

Senmesolitikum 
Fase 3 / Nøstvedtfasen 6350–4650 f.Kr. 

Fase 4 / Kjeøyfasen 4650–3800 f.Kr. 

Neolitikum  

(yngre steinalder) 

Tidligneolitium TN 3800–3300 f.Kr. 

Mellomneolitikum A MNA 3300–2700 f.Kr. 

Mellomneolitikum B MNB 2700–2300 f.Kr.  

Senneolitikum SN 2300–1700 f.Kr. 

Bronsealder 
Eldre bronsealder EBA 1700–1100 f.Kr. 

Yngre bronsealder YBA 1100–500 f.Kr. 

Eldre jernalder 

Førromersk jernalder FRJA 500 f. Kr–0 Kr.f. 

Romertid RT 0 Kr. F–400 e.Kr. 

Folkevandringstid FVT 400–550 e.Kr.  

Yngre jernalder 
Merovingertid MT 550–800 e.Kr. 

Vikingtid VT 800–1030 e.Kr. 

Middelalder - MA 1030–1537 e.Kr.  

 

4.4.1. Typologisk datering 
Typologi er, innenfor arkeologien, en metode for relativ datering av arkeologiske funn. Metoden går ut på å 
ordne funn i rekkefølge basert på materiale, form eller andre attributter. Denne måten å datere gjenstander på 
er basert på prinsippet om at gjenstander fra en gitt periode på et gitt sted har gjenkjennelige og bestemte 
attributter; at de er typiske for kulturen eller samfunnet som produserte dem. Et annet viktig prinsipp er at 
stilarter forandrer seg gradvis over tid. Dette vil si at gjenstander som er produsert samtidig vil være like, mens 
gjenstander som er produsert med mange århundrers mellomrom vil være ulike. Slik kan man sortere funn etter 
hvor like de er, og på denne måten bygge opp en relativ kronologi for et område. 

4.4.2. Strandlinjedatering 
Lokale strandlinjekurver kan både benyttes til å vurdere funnpotensial i et område og til å datere eventuelle 
funn; dersom en forutsetter at jeger- og fangstfolk i steinalderen bosatte seg nær sjøen. En kombinasjon av 
havstigning og landheving har medført at havnivået har endret seg gjennom hele forhistorien etter siste istids 
slutt for ca. 11500 år siden. Enorme mengder smeltevann fra innlandsisen førte til at havet steg. Samtidig 
begynte også det isfrie landet å heve seg etter hvert som trykket fra isen ble borte. Den svært kraftige 
landhevingen de første tusen årene etter istiden medførte at havet den første tiden trakk seg hurtig tilbake, før 
tempoet på tilbaketrekningen etter hvert ble langsommere. I Vestfold og Telemark ligger de førhistoriske 
strandlinjene derfor generelt høyere enn dagens havnivå, men utviklingen varierer fra område til område. 

 

 
1 Reitan og Persson (red.) 2014: Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane 
mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2. Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark , side 14. 
Portal forlag og Kulturhistorisk Museum, Arkeologisk seksjon. 
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Figur 5. Ny revidert kurve for grensen Telemark-Vestfold. Etter Sørensen et al. 2014.2  

  

 
2 Rolf Sørensen, Kari E. Henningsmoen, Helge I. Høeg og Veronika Gälman 2014. Holocene landhevingsstudier i 
søndre Vestfold og sørøstre Telemark – Revidert kurve. I: Stine Melvold og Per Persson (red.) 2014. 
Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 
1. Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark, side 36-47. Portal forlag og Kulturhistorisk 
Museum, Arkeologisk seksjon. 
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5. Undersøkelsen 
Med bakgrunn i topografi og kjente kulturminner i nærheten ble det vurdert å være stort potensial for å finne 
spor etter bosetning-aktivitetsområder fra nær sagt alle perioder i planområdet, men kanskje spesielt fra 
steinalder og jernalder.  

5.1. Gjennomføring 

Undersøkelsen ble foretatt i to trinn. Først ble hele planområdet befart og overflateregistrert, deretter ble 
utvalgte steder prøvestukket. Opprinnelig var det også planlagt å utføre en maskinell sjakting på flatene. Etter 
prøvestikkingen ble dette imidlertid vurdert som vanskelig gjennomførbart og ikke tilstrekkelig hensiktsmessig, 
se kap. 5.1.3.  

På grunn av ferieavvikling ble det en ca. 4 uker lang pause i undersøkelsene mellom 14.07. og 11.08.2021.  

I juli, samt i deler av august, var det høye temperaturer og krevende å arbeide i stekende sol på hogstfelt uten 
skygge. For å unngå solstikk ble det på de varmeste dagene derfor jobbet litt kortere enn 7,5 t. 14. juli brygget 
det opp til et kraftig tordenvær, og arbeidet ble avsluttet tidlig på grunn av fare for lynnedslag. Alt dette fikk 
imidlertid liten innvirkning på arbeidets progresjon. Undergrunnen besto av fin sand nesten uten stein eller 
grus, og dette i kombinasjon med tørt vær, gjorde det uvanlig lett å grave prøvestikk.  

5.1.1. Overflateregistrering 
Hele planområdet ble i første omgang befart og overflateregistrert. Det ble da påvist tre områder med hulveiløp 
eller mulige hulveiløp. Én av disse tolkes som et hulveiløp fra jern- eller middelalder og er registrert som 
automatisk fredet, ID 280579-0, se kap. 6.1.6. I de to andre områdene er det tvil rundt tolkningene, og disse har 
derfor fått vernestatus ikke fredet, ID 280576 og 280580, se kap. 6.3. 

Under overflateregistreringen ble ID 69679, opprinnelig registrert som to fangstgroper, gjenfunnet en helt 
annen plass i planområdet enn det kartfestingen tilsa, se kap. 6.2. Begge gropene er svært grunne med tanke 
på tolkningen som dyregraver. Det ble derfor brukt jordbor, samt spadd små prøvestikk i hver av dem for å se 
om man kunne påvise rester av sparkekasser, eller eventuelle kullag. Det siste med tanke på at de i formen 
minnet mer om kullgroper. Verken sparkekasser eller markante kullag ble påvist.  

Det ble observert noen groper rundt om på de store hogstflatene, spesielt i området nord for 280573-0. Disse 
ble undersøkt med jordbor og spade, men det ble ikke påvist kullag eller skjørbrent stein. En mulig tolkning er 
at de er resultat av stubbe- eller steinopptrekk, rotvelt eller lignende.  

5.1.2. Prøvestikking 
Totalt ble det gravd 171 prøvestikk hvorav 19 var positive, se figur 6. I alt ble det påvist 5 bosetning-
aktivitetsområder fra steinalder, ID 280569-0, 280570-0, 280571-0, 280572-0 og 280573-0. Disse beskrives 
nærmere i kap. 6.1.  

I hver av de to positive prøvestikkene AMS5 og FS3 ble det kun funnet én enkelt flintartefakt. I områdene rundt 
disse ble det gravd mange prøvestikk uten at det ble gjort ytterligere funn. Disse to prøvestikkene er derfor ikke 
definert som lokaliteter, men de er registrert i Askeladden som "funnsted" med status "ikke fredet" (ID 281216-
0 og 281217-0), se også kap.6.3.  

Under gravingen ble det ikke påvist spor etter dyrking noen steder i planområdet. Som allerede nevnt besto 
massene av tørr, fin sand, nesten helt uten stein eller grus. I slik veldrenert undergrunn vil imidlertid 
bevaringsforholdene for organisk materiale være dårlig, men heller ikke i skråningene hvor massene var 
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fuktigere ble det påvist gamle dyrkningsslag. De observerte lagskillene i prøvestikkene tolkes derimot som
resultat av naturprosesser; utvasking/anrikning, dyreaktivitet, rotvelter og/eller erosjon.

5.1.3. Andre bemerkninger angående undersøkelsen
Etter endt prøvestikking ble det klart av de påviste bosetning-aktivitetsområdene la beslag på såpass store
arealer at det ville bli vanskelig å gå inn og grave søkesjakter med maskin, uten å komme for tett på. I tillegg
ligger flere av de automatisk fredete lokalitetene nettopp der man ville tenkt seg at det var størst potensial for
funn av bosetningsspor fra bronse-/jernalder. Et annet aspekt var at det gjennom svært mange gravde
prøvestikk ikke ble gjort funn av noe som kunne vitne om aktivitet i bronse-/jernalder; ingen dyrkningslag, ingen
keramikk, ingen skjørbrent stein, ingen metallgjenstander. Den eneste indikatoren man har for aktivitet på
flatene i jernalder er hulveien (ID 280579-0), samt områdets umiddelbare nærhet til flere gravfelt, steinringen
og "Slottet". Bruk av maskinell sjakting ble derfor ikke gjennomført.

Området bærer preg av den nylig utførte hogsten. Hogstmaskinen har flere steder etterlatt dype spor i
planområdet, og på ID 280571-0 ble det for eksempel gjort funn av flint liggende i dagen i et kjørespor. Det er
heller ikke utenkelig at kjøresporene kan ha påvirket dreneringen negativt i skråningen mellom ID 280569-0 og
280570-0, hvor det var overraskende fuktig sammenlignet med resten av planområdet. Noen steder er også
stein og røtter blitt dratt opp. På registreringstidspunktet lå fremdeles tømmeret igjen. Mesteparten var samlet
i en svær, høy stabel i nedkant av/sør for ID 280573-0, mellom lokaliteten og veien, mens en mindre stabel lå
igjen litt lenger opp i skråningen, øst for lokaliteten. Disse stablene gjorde at man ikke fikk undersøkt områdene
under og rett ved siden av, først og fremst fordi de ikke var tilgjengelig, men også med tanke på risiko knyttet
til det å oppholde seg og arbeide tett på.

Figur 6. Stabler med tømmer og hogstavfall ved ID 280573-0. Spaden som kan skimtes midt i bildet står ved FS2.
Panorama tatt mot S.

Figur 7. Dype kjørespor mellom ID 280569-0 og 280570-0. Tatt mot SSV.
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Figur 8. Kart som viser alle gravde prøvestikk og nye lokaliteter, samt mulige hulveiløp.
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6. Resultater og tolkninger  
 

6.1.  Automatisk fredete kulturminner 

Det er registrert 6 automatisk fredete kulturminner i planområdet, se figur 1 for oversiktskart. Alle 
lokalitetene ligger i områder med nylig utført hogst.   

 

6.1.1. ID 280569-0 – bosetning-aktivitetsområde fra steinalder 
ID 280569-0 bosetning-aktivitetsområde 

Gnr/bnr: 35/1, 20, 47 Hoh.: ca. 36-37 m  Areal: ca. 133 m2 Datering: Seinmesolitikum 

Funn og funnforhold 

Lokaliteten ble påvist ved overflateregistering/prøvestikking. Totalt ble det funnet 3 flintartefakter i massene 

fra en liten rotvelt, målt inn som KFE6. Funnene lå fra 0-15 cm under markoverflaten.  

 

Torvlaget på flaten er generelt tynt, ca. 5 cm og sandholdig. Under torva er det et 10-15 cm tykt grått sandlag 

(utvaskingslag) over et rødbrunt sandlag (anrikningslag). Massene er finkornet og nesten helt uten grus og stein. 

I områdene vest og sør for lokaliteten er massene dårligere drenert og generelt ganske fuktige sammenlignet 

med resten av flatene i planområdet.   
Lokalitetsbeskrivelse, avgrensing og tilstand 

ID 280569-0 ligger på en liten utflating/terrasse i nordenden og i nedkant av en smal, skrånende dalgang. 

Terrenget heller svakt nedover fra sørøst mot nordvest. I og med at det kun ble gjort funn i ett prøvestikk tolkes 

lokaliteten som et relativt lite aktivitetsområde.  

Lokaliteten er delvis avgrenset naturlig og delvis avgrenset på bakgrunn av negative prøvestikk. I området rett 

øst for lokaliteten ligger det en del rasstein og terrenget skrår her bratt oppover. Området sør og vest for 

lokaliteten er dårligere drenert og massene ganske fuktige med tanke på hvor tørt det ellers er i planområdet. 

Terrenget heller svakt oppover mot sør, og det ble gravd flere negative prøvestikk mellom ID 280569-0 og 

280570-0. Lokalitetens avgrensning mot vest er trukket bort til en lav forsenkning/grøft. Forsenkningen kan 

være del av det mulige hulveisystemet registrert rett nord for lokaliteten, ID 280576, men det kan også være 

resultat av kjøring e.l., naturprosesser eller også en kombinasjon. I nord skrår terrenget markant nedover.  

Lokaliteten har hatt naturhavn mot nord-nordvest.  

Funnene lå i en rotvelt og med det naturligvis også litt ute av kontekst, men ikke veldig. Det er usikkert hvorvidt 

treet har veltet av seg selv, eller om rota har blitt dratt opp i forbindelse med hogst. Til tross for dype kjørespor 

rundt lokaliteten virker ikke selve lokalitetsflaten å være veldig forstyrret.   

Datering  
Det er naturlig å se for seg at lokaliteten har vært strandbundet. Tar man utgangspunkt i en strandlinje på ca. 

35 meter over dagens nivå vil dette kunne gi en datering til seinmesolitikum. På denne tiden har lokaliteten 

ligget ved en strand på nordspissen av liten øy i den indre skjærgården, vendt ut mot innløpet av et lite sund. 

Hvis det stemmer at den ene flintartefakten er resultat av flateretusjering (se funnliste på neste side), åpner 

imidlertid dette for aktivitet på flaten i en senere periode av steinalderen.  
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Funnliste
Prøvestikk Funndybde cm Ant. Klassifisering Materiale Beskrivelse/kommentar

KFE6 0-15 cm 1 Avslag Flint Mikro. Vingeformet – flateretusjering?

2 Fragment Flint 1 mikro. 1 medio med cortex.

Figur 9. ID 280569-0 ligger på en liten utflatning/terrasse i nordenden av en smal dalgang. Det ble kun gjort funn i
ett prøvestikk/rotvelt, KFE6, markert med pil på bildet. Tatt mot NØ.

KFE6
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Figur 10. Lokalitetsskisse ID 280569-0. Strandlinja er her hevet til 35 meter over dagens nivå.

Berg

Fuktigere område med
dype kjørespor

ID 280576

"Rufsete", med
rasstein og
sprukket berg
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6.1.2. ID 280570-0 - bosetning-aktivitetsområde fra steinalder 
ID 280570-0 bosetning-aktivitetsområde 

Gnr/bnr: 35/1, 20, 47 Hoh.: ca. 40-44 m  Areal: ca. 1243 m2 Datering: Seinmesolitikum 

Funn og funnforhold 

Lokaliteten ble påvist ved prøvestikking. Totalt ble det funnet 8 flintartefakter i 5 positive prøvestikk, AMS1 og 

KFE1-4.  

 

Torvlaget på flaten er generelt tynt, ca. 5 cm og sandholdig, men med tykkere dekke i noen områder, som f.eks. 

rundt AMS1. Under torva er det et 10-15 cm tykt grått sandlag (utvaskingslag) over et rødbrunt sandlag 

(anrikningslag) med kompakt aurhelle i bunn. I AMS1 ble det påvist berg eller stor stein i bunn. Massene er 

finkornet og nesten helt uten grus og stein.  

 

Alle funnene lå i nedre del av utvaskingslaget, ca. 10-20 cm under markoverflaten.   
Lokalitetsbeskrivelse, avgrensing og tilstand 

Lokaliteten ligger på en stor sadelrygg og består av to aktivitetsområder på hver sin side av selve "sadelen".  Den 

er i stor grad avgrenset naturlig, med unntak mot øst. I sørvest er det en liten knekk i terrenget. Den nordvestre 

avgrensningen følger kanten av en bergrygg, samt kanten av utfylt område tilhørende allerede eksisterende 

hyttetomt. Videre følger avgrensningen en annen liten bergkolle. I nord-nordøst skråner terrenget nedover og 

undergrunnen blir fuktigere. I øst er lokalitetsgrensen satt på grunnlag av negative prøvestikk. Kanskje burde 

hele det østre landskapsrommet blitt inkludert i lokaliteten. Det ble imidlertid gravd såpass mange negative 

prøvestikk at dette ville ført til at lokaliteten ville bestått av et stort areal uten påvist aktivitet. Sørøstre del av 

lokaliteten følger kanten av en bergkolle. 

Mellom området med KFE1-4 og AMS1 er det et belte med bare negative prøvestikk. I første omgang ble derfor 

disse to aktivitetsområdene målt inn hver for seg. Da det viste seg å bli mindre enn 5 meter mellom de to 

lokalitetsavgrensningene ble de slått sammen til én stor. Begge aktivitetsområdene ligger på omtrent samme 

høyde over havet, noe som også indikerer mulig samtidighet i tid og at de bør sees i sammenheng.  

Lokaliteten har hatt fine naturhavner mot nord og sørvest. Begge aktivitetsområdene ligger skjermet og i le 

inntil bergkoller, i svakt skrånende terreng ned mot hver sin naturhavn.  

Om lag 5 meter sørøst for KFE4 er det gravd ned en kum, som nå ligger åpen i dagen. Rett ved kummen var det 

derfor omrotet, men tilsynelatende i et mindre område enn man kunne forventet. Det er usikkert hvor stor 

denne kummen egentlig er, og om det er gravd ned rør i tilknytning til denne. I den forbindelse kan det nevnes 

at det ligger en større kum/vannbasseng lenger ned i bakken, ca. 30 meter sørvest for lokaliteten.  

Lokaliteten virker ellers i liten grad å være forstyrret, selv om nylig gjennomført hogst har etterlatt seg stedvis 

dype kjørespor og en del opprevne røtter.  

Datering  
Det er naturlig å se for seg at lokaliteten har vært strandbundet. Tar man utgangspunkt i en strandlinje på ca. 

40 meter over dagens nivå vil dette kunne gi en datering til seinmesolitikum. På denne tiden har lokaliteten 

ligget på nordvestsiden av en liten øy i den indre skjærgården.  
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Figur 11. Lokalitetsskisse ID 280570-0. Strandlinja er her hevet til ca. 40 meter over dagens nivå.

Funnliste
Prøvestikk Funndybde cm Ant. Klassifisering Materiale Beskrivelse/kommentar

AMS1 10-20 2 Avslag Flint 1 mikro med hengsel. 1 medio, mulig bipolart
slått, knusespor i begge ender.

KFE1 10-20 1 Fragment Flint Medio. Brent.

KFE2 10-20 2 Fragment Flint 1 mikro, 1 medio. Begge brente pop-outs.

KFE3 10-20 2 Fragment Flint 1 mikro, 1 medio. Samme knakkesekvens?

KFE4 10-20 1 Flekkelignende avslag Flint Mikroflekkelignende.

Fuktigere område

ID 280571-0

Naturhavn

Naturhavn

Berg

Berg

Berg

Fylling

Berg

Kum

Større
kum/vannbasseng

Berg
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Figur 12. Sørvestre halvdel av ID 280570-0. Panorama tatt mot NV.

Figur 13. Nordøstre halvdel av ID 280570-0. Tatt mot SV.

Figur 14. Til venstre: nedgravd kum inne på lokalitetsflata. Til høyre: større kum nede i bakken sørvest for
lokaliteten. Tatt mot N og NØ.

KFE1
KFE2 KFE4

KFE3

AMS1

KFE4

KFE2
KFE3
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6.1.3. ID 280571-0 – bosetning-aktivitetsområde fra steinalder 
ID 280571-0 bosetning-aktivitetsområde 

Gnr/bnr: 35/1, 20, 47 Hoh.: ca. 45-49 m  Areal: ca. 751 m2 Datering: Seinmesolitikum 

Funn og funnforhold 

Lokaliteten ble påvist ved prøvestikking. Totalt ble det funnet 22 flintartefakter i 4 positive prøvestikk, AMS2-4 

og KFE5.  

 

Torvlaget på flaten er generelt tynt, ca. 5 cm og sandholdig. Utvaskingslaget under torva består av grå sand og 

variere i tykkelse fra ca. 10 til 20 cm. Anrikningslaget under består også av sand, men med varierende grad av 

jernutfelling, noe som gjør at fargenyansene også varierer, fra rødbrun til lys oransje. Massene er finkornet og 

nesten helt uten grus og stein.  

 

De øverste 5 cm i KFE5 var omrotet, enten som et resultat av hogst/kjøring eller muligens dyreaktivitet 

(grevling).  AMS3 ble gravd nede i et kjørespor fra hogstmaskin, hvor torva var slitt vekk og det ble gjort funn av 

en flintartefakt i overflaten.   

 

Det ble gjort funn i nedre del av utvaskingslaget og litt ned i anrikningslaget, fra ca. 10-35 cm under 

markoverflaten. AMS3 virket kun å være forstyrret i det som anslås å være de øverste 5 cm under torvlaget (og 

som delvis var erodert vekk).   
Lokalitetsbeskrivelse, avgrensing og tilstand 

ID 280571-0 ligger i en svakt skrånende, smal dalgang i nedkant av en større sadelrygg. Terrenget heller svakt 

fra sørøst mot nordvest.  

Bosetning-aktivitetsområdet er i all hovedsak naturlig avgrenset. Mot øst følger avgrensningen kanten av en 

bergrygg. I sørøst skrår terrenget oppover. Her ble det også gravd flere negative prøvestikk. En lav bergrygg 

utgjør sørvestre avgrensning, og følger en annen bergrygg mot nordvest. I nord deler flaten seg i to små "armer" 

på hver side av en liten, lav bergrygg. Fra disse "armene" skrår terrenget nedover mot et annet og litt 

lavereliggende landskapsrom, samt flere negative prøvestikk. 

Lokaliteten har hatt naturhavn mot nordvest, med to alternative innløp på hver side av en lav bergrygg, samt 

en naturhavn i øst. Den har også hatt tilgang til havet fra sørøst, på andre siden av den store sadelryggen.  

Det er tydelige spor etter hogstmaskin/traktor på lokalitetsflaten, og enkelte steder er toppdekket kjørt i stykker 

og undergrunnen blottlagt. En aktiv grevling har nylig gravd og rota litt rundt inn mot bergryggen i øst. Funnene 

virker imidlertid å ligge litt ned i utvaskingslaget, så det er fullt mulig at hogstmaskina likevel ikke har gjort særlig 

skade på funnførende lag.   

Datering  
Det er naturlig å se for seg at lokaliteten har vært strandbundet. Tar man utgangspunkt i en strandlinje på ca. 

44 meter over dagens nivå vil dette kunne gi en datering til seinmesolitikum. På denne tiden har lokaliteten 

ligget på en liten øy i den indre skjærgården.  

Funnmaterialet er fragmentert og bærer preg av å være bioplart slått, noe man ofte finner på seinmeoslittiske 

boplasser.   
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Funnliste
Prøvestikk Funndybde cm Ant. Klassifisering Materiale Beskrivelse/kommentar

AMS2 15-35 1 Bipolar kjerne Flint Medio.

1 Flekke Flint Mikroflekke, distal knekt av. Svært tynn, 3-4
mm.

5 Avslag Flint 3 mikro, 2 medio.

2 Fragment Flint 1 mikro, brent pop-out. 1 medio.

1 Fragment Bergart Medio. Usikker på om dette kan være fragment
av slipt redskap eller om det bare er natur.

1 Bit Flint Medio. Cortex på nesten hele dorsal.

AMS3 0-25 1 Flekkelignende
avslag

Flint Makroflekkelignende. Kan minne om ryggflekke,
men jeg heller mot at det er et plattformavslag.

1 Avslag Bergart Medio. Usikker på om den er slått eller ikke.

4 Fragment Flint 1 mikro, 3 medio,

AMS4 5-15 2 Fragment/bit Flint Begge medio, patinert med cortex og del av
samme strandflintknoll, men mangler noe på å
kunne refittes (?). Virker slått.

KFE5 15-20 3 Fragment Flint 1 mikro, patinert. 2 medio, en med cortex.

Figur 15. Nordvestre halvdel av ID 280571-0. Tatt mot VNV.

AMS2

AMS4

AMS3
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Figur 16. Sørøstre halvdel av ID 280571-0. Tatt mot S.

Figur 17. ID 280571-0. Kjørespor med funn av flint i dagen (funnpose). AMS3 ble gravd rundt funnet og det ble
påvist ytterligere fem flintartefakter. Tatt mot SØ.

KFE5
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Figur 18. Lokalitetsskisse ID 280571-0. Strandlinja er her hevet til ca. 44 meter over dagens nivå.

Naturhavn

Naturhavn

Naturhavn

Berg

Berg

Berg

ID 280570-0
ID 280572-0
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6.1.4. ID 280572-0 – bosetning-aktivitetsområde fra steinalder 
ID 280572-0 bosetning-aktivitetsområde 

Gnr/bnr: 35/1, 20, 47 Hoh.: ca. 48-51 m  Areal: ca. 231 m2 Datering: Overgang mellom-

/seinmesolitikum 

Funn og funnforhold 

Lokaliteten ble påvist ved prøvestikking. Totalt ble det funnet 11 flintartefakter i 3 positive prøvestikk, KFE7-9.  

 

Torvlaget på flaten er generelt tynt, ca. 5 cm og sandholdig.  Under torva er det noe variasjon i fargenyanser og 

tykkelse på de ulike lagene. Noen steder er det 5-15 cm mørk grå sand over grå sand, andre steder mangler det 

mørke sandlaget. Under de grå sandlagene, fra ca. 15-20 cm under markoverflaten består massene av brun sand 

i forskjellige fargenyanser. I KFE8 var det grå sandlaget så tykt at man ikke gravde seg igjennom. Massene er 

finkornet og nesten helt uten grus og stein.  

 
Det ble gjort funn fra ca. 5 til 30 cm under markoverflaten, men flest i sjiktet 5-15 cm.   

Lokalitetsbeskrivelse, avgrensing og tilstand 

Lokaliteten ligger i en svakt skrånende flate i nedkant av en større sadelrygg. Terrenget heller nedover fra sørøst 

mot nordvest.  

Avgrensningen er delvis naturlig og delvis basert på negative prøvestikk. I nord følger avgrensningen kanten av 

lave bergrygger. I øst skrår terrenget litt brattere oppover. Her stikke det også fram en lav bergrygg. Grensen 

mot sør og sørvest tar utgangspunkt i negative prøvestikk. I nordvest synker terrenget og massene blir fuktigere. 

Det ble også tatt flere negative prøvestikk i denne retningen. Bergrygger/koller nord og vest for lokaliteten 

danner nærmest et omsluttende rom rund lokaliteten, men med en smal åpning mot nordvest. Denne åpningen 

har trolig fungert som naturhavn.  

Datering  
Det er naturlig å se for seg at lokaliteten har vært strandbundet. Tar man utgangspunkt i en strandlinje på ca. 

47 meter over dagens nivå vil dette kunne gi en datering til overgangen mellom-/seinmesolitikum. På denne 

tiden har lokaliteten ligget nordvestvendt, men godt skjermet til inne i en liten, grunn bukt med smalt utløp.  

Funnmaterialet er fragmentert og bærer preg av å være bipolart slått, noe man ofte finner på seinmesolittiske 

boplasser.   

 

Funnliste  

Prøvestikk Funndybde cm Ant. Klassifisering Materiale Beskrivelse/kommentar 

KFE7 5-15  1 Avslag Flint Mikro. Proksimalende av mikroflekkelignende 

avslag. Distal knekt av 

1 Bit/fragment Flint Medio.  Mye cortex, patinert, har pop-out – 

brent eller frostsprengt.  

KFE8 5-30  1 Avslag Flint Medio, men veldig tynn. Mye cortex, bipolart 

slått 

7  fragment Flint 3 mikro, 4 medio. Mulig bipolart slått. Flere med 

cortex og flere mulig brent.  

KFE9 5-15 1 Fragment Flint Midtfragment av medioflekke.  
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Figur 19. ID 280572-0. Tatt mot S.

Figur 20. Lokalitetsskisse ID 280572-0. Strandlinja er her hevet til 47 meter over dagens nivå.
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6.1.5. ID 280573-0 – bosetning-aktivitetsområde fra steinalder 
ID 280573-0 bosetning-aktivitetsområde 

Gnr/bnr: 35/1, 20, 47 Hoh.: ca. 40-45 m  Areal: ca. 1217 m2 Datering: Seinmesolitikum 

Funn og funnforhold 

Lokaliteten ble påvist ved prøvestikking. Totalt ble det funnet 5 flintartefakter i 4 positive prøvestikk, AMS6-7 

og FS1-2.  

 

Torvlaget på flaten er generelt tynt, ca. 5 cm eller mindre, og sandholdig. Under torva er det enkelte steder et 

ca. 10 cm tykt, mørk grått humusholdig sandlag over podsolprofilen, mens andre steder kommer man rett ned 

på utvaskingslaget, som består av et om lag 10 cm tykt grått sandlag. Anrikningslaget under der igjen består av 

rødbrun, fin sand. Massene er generelt finkornet og nesten helt uten grus og stein.  

 

Alle funnene lå i utvaskingslaget, ca. 10-25 cm under markoverflaten. 

 

Lokalitetsbeskrivelse, avgrensing og tilstand 

Lokaliteten ligger i en smal, skrånende dalgang i nedkant av en større sadelrygg. Terrenget heller svakt nedover 

fra nord-nordvest mot sør-sørøst og dalgangen utvider seg litt i sørlig retning.  

Lokaliteten er delvis avgrenset naturlig og delvis avgrenset på bakgrunn av negative prøvestikk. Det ligger 

bergkoller/åsrygger med bratte skråninger både vest og øst for lokaliteten og lokalitetsavgrensningen følger 

foten av disse. Mellom FS2 og østre åsrygg lå det på registreringstidspunktet en stabel med tømmer og 

hogstavfall. En enda større stabel lå sør for lokaliteten, mellom denne og Seivallvegen. Flatene under disse store 

stablene lot seg naturlig nok ikke undersøke ved prøvestikking og deler av dem er derfor inkludert i lokaliteten. 

I området mellom den nederste stabelen og Seivallvegen stikker det opp en lav bergrygg. Mot nord er lokaliteten 

hovedsakelig avgrenset av negative prøvestikk, men det stikker også opp noen lave bergrygger i nordvest.  

Lokaliteten har hatt naturhavn i sør, ut mot et smalt sund.  

Det er tydelige kjørespor i østre del av dalgangen og enkelte steder er toppdekket kjørt i stykker og 

undergrunnen blottlagt. FS2 ble plassert i/ved kjøresporene, men undergrunnen virket i liten grad å være 

forstyrret. Artefaktene ser ut til å ligge dypere enn det hjulene har sunket ned, så det er mulig at kjøringen ikke 

har gjort særlig stor skade, tross alt.  

Midt på lokalitetens nordre halvdel er det en ca. 1 meter bred og 20 meter lang, grunn forsenkning. Denne 

tolkes som et hulveiløp med datering jern-/middelalder, se ID 280579-0, kap.6.1.6.  

Datering  
Det er naturlig å se for seg at lokaliteten har vært strandbundet. Tar man utgangspunkt i en strandlinje på ca. 

40 meter over dagens nivå vil dette kunne gi en datering til seinmesolitikum. På denne tiden har lokaliteten 

ligget på sørsiden av en liten øy, vendt ut mot et smalt sund, godt skjermet mellom bergkoller/åsrygger.  

Funn av bipolar kjerne og bipolar teknikk støtter opp om strandlinjedateringen.    
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Funnliste
Prøvestikk Funndybde cm Ant. Klassifisering Materiale Beskrivelse/kommentar

AMS6 10-20 1 Bipolar kjerne Flint Medio. Med cortex.

AMS7 20-25 1 Flekke Flint Midtparti av mikroflekke.

1 Bit Flint Medio. Pop-out fra strandflint. Patinert og
med cortex. Brent eller frostsprengt.

FS1 15-20 1 Fragment Flint Medio, mulig bipolart slått. Brent?

FS2 10-15 1 Flekkelignende avslag Flint Medioflekkelignende.

Figur 21. Lokalitetsskisse ID 280573-0. Strandlinjen er her hevet til ca. 40 meter over dagens nivå.
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Figur 22. ID 280573-0. Tatt mot ØSØ.

Figur 23. ID 280573-0. Man kan også skimte konturene av ID 280579-0 (hvit pil). Tatt mot SV.
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6.1.6. ID 280579-0 – hulvei fra jern-/middelalder
ID 280579-0 hulvei

Gnr/bnr: 35/1, 20, 47 Mål: ca. 1 x 20 m Datering: jern- eller middelalder
Beskrivelse, tilstand
Hulveien består av ett ca. 1 meter bredt og 20 meter langt nordvest-sørøst orientert løp, beliggende midt i en
smal, svakt skrånende dalgang. Terrenget skråner nedover fra nordvest mot sørøst. Dybden er kanskje om lag
30-40 cm dypt på det meste, men flater ut i begge ender. Løpet er tydelig markert, og det ble ikke observert
noe som skulle tilsi at det er en naturformasjon. Det er derimot noe uklart hvorfor det har dannet seg en hulvei
på akkurat dette stedet i terrenget. Løpet er bredere enn det tømmerslep bruker å være, mens spor etter traktor
eller kjerre jo som regel gir to parallelle løp, dog innimellom av varierende dybde. Dalgangen er imidlertid en
den slakeste forbindelsen over åsryggen, og en naturlig ferdselsrute mellom Brøndstadbukta, "Slottet" (ID
50559) og steinringen (ID 58530) i nord og Seivall i sør. D 280579-0 tolkes derfor som et hulveiløp med datering
jern- eller middelalder.

Sørlige halvdel av ID 280579-0 ligger innenfor lokalitetsavgrensningen til ID 280573-0, bosetning-
aktivitetsområde fra steinalder, se figur 21 og 23.

Figur 24. ID 280579-0. Tatt mot SSØ.
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6.2. Kontrollregistrering av ID 69679
ID 69679 ble opprinnelig beskrevet som to dyregraver beliggende "ca. 150 m VSV for husene på gården" ved
"[t]oppen av ås. Gresskledt glenne i skogen, omkranset av grantrær. Skogen stenger for utsikten", og videre:
"Lengst i N: 1. Rund dyregrav. Tydelig markert. D 3m, dybde 0,6-0,7m. Ca 7m V for 1.: 2. Ditto grav, men litt
mindre, og litt mer firkantet. L N-S 2,5m, dybde 0,7m".

I forbindelse med overflateregistreringen ble det klart at ID 69679 ikke lå der lokaliteten var kartfestet i
Askeladden. Om lag 90 meter nordvest for kartfestingen ble det derimot funnet to groper som noenlunde
passet til beskrivelsen. Ved kontrollregistreringen ble det imidlertid sådd tvil om tolkningen av gropene som
dyregraver, selv om det må nevnes at det går et dyretråkk gjennom skaret. For det første er gropene grunne og
for det andre er de små i diameter. I form minnet de derimot mer om kullgroper, men det ble ikke påvist kullag
nede i dem. De har også antydning til "måneformede" voller, noe som kan bety at de er gamle rotvelter. Det
har tidligere stått en strøm- eller telefonstolpe i området (jfr. historisk flyfoto fra 1965), men hvis den sto der
på registreringstidspunktet, burde den ha blitt nevnt i opprinnelig tekst. Usikkerheten rundt kulturminnet gjør
at fredningsstatusen fjernes.

Figur 25. Til venstre: kart som viser opprinnelig kartfesting av ID 69679 (rød sirkel) og nåværende kartfesting (svart
sirkel). Til høyre: ID 69679-2. Tatt mot N.
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6.3. Andre kulturminner

6.3.1. ID 281216-0 Funnsted
Drøyt 15 meter sørvest for ID 280572-0 ble det i utvaskingslaget i AMS5 gjort funn at et lite flintfragment med
cortex, ca. 15-25 cm under markoverflaten, se figur 20. AMS5 ligger rett øst for og inntil en bergrygg, i nedkant
av en større sadelrygg. Terrenget skrår her svakt nedover fra sør-sørøst mot nord-nordvest. Ved en strandlinje
49-50 meter over dagens nivå har man hatt tilgang til havet mot nord-nordvest, men også mot sør og sørøst på
andre siden av sadelryggen.

Flintfragmentet lå i kontekst og ble funnet i et område hvor det var potensial for å finne spor etter bosetning.
Det ble imidlertid prøvestukket tett rundt AMS5 uten at det ble gjort funn av flere artefakter.

Fragmentet bør sees i sammenheng med de andre bosetning-aktivitetsområdene, men på grunn av det
sparsomme funnmaterialet har ID 281216-0 fått status "ikke fredet".

Figur 26. ID 280516-0. Tatt mot S.

6.3.2. ID 281217-0 Funnsted
Mellom ID 280571-0 og ID 280573-0 ble det gjort funn av et distalfragment av et medioflekkelignende avslag i
prøvestikket FS3, se figur 21. FS3 ligger på sørsiden og litt i nedkant av den store sadelryggen som skiller de to
lokalitetene. Terrenget skråner her svakt nedover fra nordvest mot sørøst og det positive prøvestikket ble
plassert omlag midt i den slake dalgangen. Ved en strandlinje på ca. 47-48 meter over dagens nivå har man hatt
tilgang til havet mot sør-sørøst, men også mot nord-nordvest på andre siden av sadelryggen.

Distalfragmentet ble funnet i kontekst i utvaskingslaget, ca. 15-30 cm under markoverflaten og lå i et område
hvor det var potensial for å finne spor etter bosetning. Det ble imidlertid prøvestukket tett rundt FS3 uten at
det ble gjort funn av flere artefakter.

Fragmentet bør sees i sammenheng med de andre bosetning-aktivitetsområdene, men på grunn av det
sparsomme funnmaterialet har ID 281217-0 fått status "ikke fredet".

AMS5
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Figur 27. ID 281217-0. Tatt mot ØSØ.

6.3.3. ID 280576 – Mulig hulveisystem
Få meter nord for ID 280569-0 ligger et mulighulveisystem bestående av flere løp. Løpene er imidlertid noe
diffuse og senere naturprosesser har helt klart forsterket formasjonene. Det er usikkert hvorvidt dette er reelle
hulveiløp eller om de kun er spor etter traktorkjøring og/eller naturformasjoner. Det mulige hulveisystemet har
derfor fått status "ikke fredet".

Figur 28. ID 280576. Tatt mot SSV. Se også figurene 8 og 10.

FS3
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6.3.4. ID 280580 – Mulig hulveisystem
Om lag 40 til 80 meter sørøst for ID 280573-0 ligger det noen formasjoner som kan minne om hulveiløp. De
ligger langs den naturlige forbindelsen mellom Seivall og Lerstang. Det er imidlertid også tydelige spor etter en
eldre kjerreveg i samme område og det er også en ganske dyp gravd grøft ca. 50 meter vest for ID 280580. Det
kan ikke utelukkes at de mulige hulveiløpene er grøfter eller spor etter kjøring med kjerre/traktor i nyere tid.
ID 280580 har derfor fått status "ikke fredet".

Figur 29. ID 280580. Tatt mot V. Se også figur 8.

6.4. Bemerkninger
Det er verdt å bemerke noen sider av resultatet fra prøvestikkingen. I utgangspunktet ble planområdet vurdert
å ha svært godt potensial for store og funnrike bosetning-aktivitetsområder fra steinalder. Tre av de påviste
lokalitetene er for så vidt av et visst areal, men opptar likevel en mindre del av landskapsrommene, og er langt
fra så funnrike som man kunne forventet. Store og tilsynelatende svært gunstige areal innenfor planområdet
er helt uten funn. Dette siste gjelder spesielt planområdets høyeste og flateste deler. Oppe på selve
sadelryggene ble det ikke gjort funn av et eneste flintavslag, alle positive prøvestikk ligger i skråningene nedfor
selve toppene. Hva dette beror på er vanskelig å si. Uten vegetasjon på flatene kan det tenkes at de høye
bergryggene danner vindtunneler. Vinden har det også med å akselerere over bakkekammer. Kanskje er svaret
så enkelt at det rett og slett har vært for værhardt på de flate sadelryggene og at man har foretrukket å flytte
seg litt mer i le. I sein-/mellommesolittikum har imidlertid området ligget et godt stykke inne i et større
fjordbasseng, med større åskammer rundt og øyer i forkant som bølgebrytere.
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7. Konklusjon 
Det ble registrert totalt seks automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Av disse er fem bosetning-
aktivitetsområder fra steinalder (ID 280569-0, 280570-0, 280571-0, 280572-0 og 280573-0) og en er et hulveiløp 
fra jern-/middelalder (ID 280579-0). 

Fra tidligere var det registrert ett automatisk fredet kulturminne inne i planområdet. Denne besto av en lokalitet 
med to fangstgroper, ID 69679. Lokaliteten ble kontrollregistrert og gitt ny geometri og tolkning, samt endret 
vernestatus til "ikke fredet".  

To steder i planområdet ble det påvist funn av én enkeltliggende steinartefakt, uten funn av flere i umiddelbar 
nærhet. Disse er registrert som funnsteder med vernestatus "ikke fredet" (ID 281216-0 og 281217-0). Det ble 
også registrert to mulige hulveisystemer, men hvor det er tvil om tolkning og datering (ID 280576 og 280580). 
Disse har også status "ikke fredet".   
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Uttale til reguleringsplan - Nye forslaget til Blåbæråsen hytteområde - 
Porsgrunn kommune

 

Vestfold og Telemark fylkeskommune viser til oversendelse datert 10.02.2022 vedrørende offentlig 
ettersyn av reguleringsplan for Blåbæråsen hytteområde i Porsgrunn kommune. Uttalelsesfristen 
er satt til 25.03.2022.

Planarbeidets hensikt og bakgrunn

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for 25 frittliggende hyttetomter

Planområdet er på 65,91 daa, er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF og er uregulert. 
Planområdet er redusert etter varsel om planoppstart 28.01.2021. Planlagt arealbruk i 
detaljreguleringsplanen samsvarer med arealbruk i kommuneplanens arealdel.

Fylkeskommune har tidligere uttalt seg til varslet om oppstart av planarbeid, jfr. vårt brev av 
25.02.2021, hvor vi hadde spesielt hadde kommentarer til automatisk frede kulturminner, 
samferdsel, jordvern, friluftsliv, klima og energi og hensynet til barn og unge.

Fylkeskommunens roller og ansvar

Vestfold og Telemark fylkeskommune har mottatt planforslaget til uttalelse i medhold av plan- og 
bygningslovens § 5-2. Fylkeskommunen skal bidra til at nasjonale og regionale føringer blir fulgt 
opp i alt planarbeid. Vi har en rolle som regional utviklingsaktør, planmyndighet og som planfaglig 
veileder. Fylkeskommunens uttalelse gis med grunnlag i mål, prinsipper og anbefalinger, slik de er 
nedfelt i overordnede nasjonale og regionale styringsdokumenter.

PORSGRUNN KOMMUNE
Postboks 128
3901 PORSGRUNN

  

Seksjon for samfunn og plan
Vår dato:
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Vår referanse:
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Kristin Løkslid Berg
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Om barn og unges interesser

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Vestfold og Telemark fylkeskommune inngikk en 
samarbeidsavtale 13. januar 2021. Avtalen innebærer at fylkeskommunen ivaretar barn og unges 
interesser i reguleringsplaner, også på vegne av Statsforvalteren. Avtalen begrenser ikke 
Statsforvalterens adgang til å fremme innsigelse.

Fylkeskommunens vurdering
Vestfold og Telemark fylkeskommune vil i punktene nedenfor kommentere på de delene av 
planforslaget som berører våre ansvarsområder: 

Barn- og unge

Fylkeskommunen har tro på at dette blir et godt område for barn og unge å besøke og å oppholde seg i 
ferier og helger. Planbeskrivelsen viser at: 

 Det vil være grøntarealer mellom de planlagte hyttene, og det legges til rette for et større 
grøntareal som kan bli et naturlig område for blant annet barn og unge for aktivitet og frilek.

 Det legges også opp til å lage turveger som kobles med ankomstveger slik at det blir gode 
muligheter for å komme seg ned til sjøen. 

 Røra badeplass er som kjent også i nærheten.
 Det er planlagt felles parkeringsplass for hyttene. Dette er et godt bidrag til å redusere risikoen 

for trafikkfarlige situasjoner der barn og unge er involvert. 

Samferdsel

Ved varsel om igangsetting av reguleringsplanarbeidet påpekte vi at dagens kryss 
Ulesundvegen/Bergsbygdavegen har behov for utbedringer i form av sikt og merking i henhold til 
gjeldende håndbøker, og at det må tas med rekkefølgekrav om dette.

Det er tatt med rekkefølgekrav og spesifisering av utbedringstiltak for krysset i 
reguleringsbestemmelsene, men forslaget er for upresist ved at krysset kreves sikret opparbeidet i 
stedet for at det det kreves opparbeidet. Det er ikke nok å sikre en opparbeiding. Selve 
opparbeidingen skal gjennomføres. Videre er de to byggeområdene FF10 og FF11 unntatt fra 
rekkefølgekravet om utbedring av krysset. Vi ser ingen grunn til at hytter i de to nevnte 
byggeområdene skal slippe tilsvarende krav som for byggeområdene FF1 – FF9. 
Kryssutbedringstiltakene bør dessuten spesifiseres tydeligere. Det er viktig at formuleringer i 
reguleringsbestemmelser er tydelige slik at de er rettskraftige og ikke medfører tvil og diskusjon 
om hva som menes/skal gjøres.
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Følgende formulering foreslås tatt inn i reguleringsbestemmelsene som erstatning for de fire siste 
linjene under punkt 6.5 i reguleringsbestemmelsene:

«Før første midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for ny bebyggelse innenfor planområdet (FF1 – 
FF11) gis:

 skal tilhørende veganlegg og parkeringsområder være ferdig etablert.
 skal utbedring av krysset Bergsbygda/Ulesundvegen med fri sikt i henhold til krav for sikt i 

T-kryss fastsatt i håndbok N100 og oppmerking med tverrgående vikelinje og stiplet 
kantlinje i henhold til håndbok N302 være ferdigstilt.»

Kulturarv 

Vestfold og Telemark fylkeskommune foretok en arkeologisk registrering i planområdet i 2021. Det 
ble påvist fem lokaliteter med bosetningsspor fra steinalder, samt et hulveiløp fra 
jernalder/middelalder. Kulturminnene er automatisk fredet i medhold av lov 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner § 4 første ledd. 

I henhold til kulturminneloven § 8 fjerde ledd skal det, i forbindelse med behandlingen av
reguleringsplanen, tas stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete
kulturminner som blir berørt av planen. Fylkeskommunen er rette myndighet til å fatte avgjørelse i
slike saker, jf. forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven § 3 andre ledd. 
Etter dette har vi i vedtak datert 23.3.2022 gitt tillatelse til inngrep i kulturminnene, under 
forutsetning av at det foretas en arkeologisk utgravning av berørte kulturminner og at følgende 
tekst tas inn i planens fellesbestemmelser:  

Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av de
berørte automatisk fredete kulturminnene ID280569, 280570, 280571, 280572 og 280573, markert
som RpBestemmelsesGrense_#1-5 i plankartet.

Unntak fra dette kravet er tiltak innenfor områdene FF10, FF11, V6–8, AVG2-6, P1 og H310_6.
Tiltak her kan gjennomføres i forkant av en arkeologisk utgravning. Det er likevel ikke lov å kjøre
med tunge kjøretøy, lagre anleggsutstyr eller byggematerialer, eller gjøre inngrep i grunnen
innenfor andre arealer i planen, før den arkeologiske utgravningen er avsluttet (jf. vilkår i forrige
avsnitt). Før arbeid igangsettes skal det settes opp et midlertidig gjerde som markerer avgrensingen
til RpBestemmelsesGrense_#1-6. HMS-forhold skal ivaretas under den arkeologiske utgravningen.

I planområdet ligger det automatisk fredete kulturminnet ID280579, markert som
RpBestemmelseGrense _#6 i plankartet. Tiltak i konflikt med dette kan iverksettes uten ytterligere
vilkår når den arkeologiske utgravningen av ID ID280569, 280570, 280571, 280572, 280573 og
280579 er avsluttet.

Det skal tas kontakt med Vestfold og Telemark fylkeskommune i god tid før tiltaket skal



Postadresse:
Postboks 2844
3702 Skien

Besøksadresse:
Fylkesbakken 10, Skien
Svend Foynsgate 9, Tønsberg  

Sentralbord:
35 91 70 00
post@vtfk.no

Org. no.:
821 227 062

vtfk.no

4

gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes.

Dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket forutsetter at ovennevnte
tekst innarbeides i reguleringsbestemmelsene.

Dersom kommunen gir melding om at ovennevnte tekst ikke vil bli innarbeidet i
reguleringsbestemmelsene, og fylkeskommunen ikke reiser innsigelse mot planen, må
fylkeskommunen umiddelbart varsle Riksantikvaren om dette. Riksantikvaren vil i så fall normalt
reise innsigelse mot planen.

Avslutningsvis
Vestfold og Telemark fylkeskommune har ut ifra regionale og nasjonale interesser ingen ytterligere 
kommentarer til offentlig ettersyn av planforslaget.

Saksbehandler

Gerd-Louise Wessel - koordinering/planfaglig tlf. 924 07 389   e-post: gerdlouise.wessel@vtfk.no
Kristin Løkslid Berg – samfunn og plan   tlf. 918 80 541   e-post: kristin.lokslid.berg@vtfk.no 

Elisabeth Bøen-Johnsen – samferdsel                            tlf. 917 58 081   e-post: ebj@vtfk.no 

Dag Steinar Ragvin – samferdsel                                     tlf. 941 69 476   e-post: dag.steinar.ragvin@vtfk.no
Line Grindkåsa - automatisk freda kulturminner          tlf. 409 12 386   e-post: line.grindkasa@vtfk.no
Eystein M. Andersen – nyere tids kulturminner tlf. 957 42 869 e-post: eystein.m.andersen.@vtfk.no  

Kristian Ingdal - idrett, friluftsliv og vilt                           tlf. 33 34 41 33  e-post: kristian.ingdal@vtfk.no

Karl-Otto Mauland - landbruk og reiseliv        tlf. 333 44 237   e-post: karlotto.mauland@vtfk.no 

Marianne Haukås  - klima og miljø                                           tlf. 359 17 220    e-post: marianne.haukaas@vtfk.no 

mailto:gerdlouise.wessel@vtfk.no
mailto:kristin.lokslid.berg@vtfk.no
mailto:ebj@vtfk.no
mailto:dag.steinar.ragvin@vtfk.no
mailto:line.grindkasa@vtfk.no
mailto:eystein.m.andersen.@vtfk.no
mailto:kristian.ingdal@vtfk.no
mailto:karlotto.mauland@vtfk.no
mailto:marianne.haukaas@vtfk.no
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Med hilsen

 Skriv inn navn her Kristin Løkslid Berg
 Tittel rådgiver
 kristin.lokslid.berg@vtfk.no
   

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Mottaker Kontaktperson Adresse Post

PORSGRUNN KOMMUNE           Postboks 128 3901 PORSGRUNN

Kopimottaker Kontaktperson Adresse Post

STATSFORVALTEREN i VESTFOLD OG 
TELEMARK

          Postboks 2076 3103 TØNSBERG

Statens Vegvesen, Vegdirektoratet           PB 1010 Nordre ÅL 2605 LILLEHAMMER
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Tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner - ID280569, 
280570, 280571, 280572, 280573 og 280579 – jf. kulturminneloven § 8 
fjerde ledd – Forslag til reguleringsplan for Blåbæråsen - Porsgrunn 
kommune – Vestfold og Telemark fylke 

Konflikt med kulturminne- ID: 280569, 280570, 280571, 280572, 280573 
(bosetningsspor fra steinalder) og 280579 (hulveiløp fra jernalder/middelalder),

Vi viser til mottatt brev datert 10.2.2022 med vedlagt forslag til reguleringsplan for Blåbæråsen 
hytteområde, gbnr. 35/1, Porsgrunn kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune. Vi viser også 
til brev datert 16.3.2022 fra Kulturhistorisk museum med tilrådning og forslag til budsjett, samt 
prosjektplan for gjennomføring av arkeologisk gransking. 

Innenfor planområdet er det registrert bosetningsspor og et hulveiløp som er automatisk fredet i 
medhold av lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 4 første ledd.  

Lovhjemmel og myndighet
I henhold til kulturminneloven § 8 fjerde ledd skal det, i forbindelse med behandlingen av 
reguleringsplanen, tas stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete 
kulturminner som blir berørt av planen. Fylkeskommunen er rette myndighet til å fatte avgjørelse i 
slike saker, jf. forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven § 3 andre ledd. 

Beskrivelse av kulturminnene
Vestfold og Telemark fylkeskommune foretok en arkeologisk registrering i planområdet i 2021. Det 
ble påvist fem lokaliteter med bosetningsspor fra steinalder, samt et hulveiløp fra 
jernalder/middelalder. 

Ole Christian Solli
Bergsbygdavegen 710
3949 PORSGRUNN

  

Team arkeologi
Vår dato:

Deres dato:
Vår referanse:

Deres referanse:
Vår saksbehandler:

 
   

23.03.2022

  
21/07140-16

  
Line Grindkåsa
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ID 280569 – bosetning-aktivitetsområde fra steinalder
Lokaliteten ble påvist ved overflateregistering/prøvestikking. Totalt ble det funnet 3 flintartefakter. 

Lokaliteten ligger ca. 36–37 moh. Det er naturlig å se for seg at lokaliteten har vært strandbundet. 
Tar man utgangspunkt i en strandlinje på ca. 35 meter over dagens nivå vil dette kunne gi en 
datering til senmesolitikum. På denne tiden har lokaliteten ligget ved en strand på nordspissen av 
liten øy i den indre skjærgården, vendt ut mot innløpet av et lite sund. Hvis det stemmer at den 
ene flintartefakten er resultat av flateretusjering (se funnliste på neste side), åpner imidlertid dette 
for aktivitet på flaten i en senere periode av steinalderen.

ID 280570 - bosetning-aktivitetsområde fra steinalder
Lokaliteten ble påvist ved prøvestikking. Totalt ble det funnet 8 flintartefakter. 

Lokaliteten ligger ca. 40–44 moh. Det er naturlig å se for seg at lokaliteten har vært strandbundet. 
Tar man utgangspunkt i en strandlinje på ca. 40 meter over dagens nivå vil dette kunne gi en 
datering til senmesolitikum. På denne tiden har lokaliteten ligget på nordvestsiden av en liten øy i 
den indre skjærgården.

ID 280571 – bosetning-aktivitetsområde fra steinalder
Lokaliteten ble påvist ved prøvestikking. Totalt ble det funnet 22 flintartefakter.

Lokaliteten ligger fra ca. 45–49 moh. Det er naturlig å se for seg at lokaliteten har vært 
strandbundet. Tar man utgangspunkt i en strandlinje på ca. 44 meter over dagens nivå vil dette 
kunne gi en datering til senmesolitikum. På denne tiden har lokaliteten ligget på en liten øy i den 
indre skjærgården. 

ID 280572– bosetning-aktivitetsområde fra steinalder
Lokaliteten ble påvist ved prøvestikking. Totalt ble det funnet 11 flintartefakter. 

Lokaliteten ligger fra ca. 48–51 moh. Det er naturlig å se for seg at lokaliteten har vært 
strandbundet. Tar man utgangspunkt i en strandlinje på ca. 47 meter over dagens nivå vil dette 
kunne gi en datering til overgangen mellom-/senmesolitikum. På denne tiden har lokaliteten ligget 
nordvestvendt, men godt skjermet til inne i en liten, grunn bukt med smalt utløp.

ID 280573 – bosetning-aktivitetsområde fra steinalder
Lokaliteten ble påvist ved prøvestikking. Totalt ble det funnet 5 flintartefakter.

Lokaliteten ligger fra ca. 40–45 moh. Det er naturlig å se for seg at lokaliteten har vært 
strandbundet. Tar man utgangspunkt i en strandlinje på ca. 40 meter over dagens nivå vil dette 
kunne gi en datering til senmesolitikum. På denne tiden har lokaliteten ligget på sørsiden av en 
liten øy, vendt ut mot et smalt sund, godt skjermet mellom bergkoller/åsrygger.

ID 280579 – hulvei fra jern-/middelalder
Hulveien består av ett ca. 1 meter bredt og 20 meter langt nordvest-sørøst orientert løp, 
beliggende midt i en smal, svakt skrånende dalgang. Terrenget skråner nedover fra nordvest mot 
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sørøst. Dybden er kanskje om lag 30-40 cm dypt på det meste, men flater ut i begge ender. Løpet 
er tydelig markert.

Sørlige halvdel av hulveiløpet ligger innenfor lokalitetsavgrensningen til ID 280573-0, bosetning-
aktivitetsområde fra steinalder, se beskrivelse over. 

Planforslaget 
Planområdet er på 65.91 daa, og det er planlagt 25 nye frittliggende fritidsboliger med tilhørende 
infrastruktur. Området er uregulert, og er i kommuneplanens arealdel i hovedsak avsatt til 
framtidig område for fritidsbebyggelse. 

Grunneier og tiltakshaver ønsker å utvikle området til et attraktivt hytteområde, med frittliggende 
fritidsbebyggelse i kombinasjon med friluftsformål.  Grunneier opplyser også at realisering av 
hyttefeltet er et viktig element i videre drift og utvikling av en landbrukseiendom.  

Beskrivelse av planens arealbruk og konflikt med kulturminner
Planen legger til rette for fritidshytter med tilhørende infrastruktur. Det er konflikt mellom 
foreslåtte tiltak og alle registrerte kulturminner. 

Kulturhistorisk museum sine merknader
I uttale datert 16.3.2022 har Kulturhistorisk museum (KHM) gitt sin vurdering av søknaden. De 
uttaler at det søkes dispensasjon for fem lokaliteter fra steinalder og en hulvei, og at 
kulturminnene i dag har liten pedagogisk og opplevelsesmessig verdi. Lokalitetene ligger i et 
område som er rikt på kulturminner fra steinalder. En dispensasjon vil ikke få større konsekvenser 
for bestanden av tilsvarende kulturminner i området. Selv om området bygges ned vil det være 
bevart flere kulturminner i området tilsvarende den typen som planen er konflikt med. Nye 
registreringer vil trolig også påvise hittil ukjente kulturminner. Basert på dette finner KHM det 
faglig forsvarlig å tilråde en dispensasjon for de omsøkte kulturminnene. 

KHM mener at ID 280569, 280570, 280571, 280572 og 280573 har vitenskapelig verdi for å belyse 
problemstillinger knyttet til teknologisk og sosial utvikling i løpet av siste del av eldre steinalder. På 
bakgrunn av informasjonspotensialet til kulturminnene anser museet at lokalitetene har stor 
vitenskapelig verdi, og de mener følgelig at det bør stilles vilkår om arkeologisk undersøkelse ved 
en eventuell dispensasjon av de aktuelle kulturminnene. 

Videre vurderer KHM at Id 280579 har liten pedagogisk og vitenskapelig verdi og de anser 
fylkeskommunens innmåling og beskrivelse som tilstrekkelig dokumentasjon. Kulturhistorisk 
museum mener følgelig at det ikke bør stilles vilkår om arkeologisk undersøkelse ved en eventuell 
dispensasjon av det aktuelle kulturminnet.
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Vestfold og Telemark fylkeskommune sine merknader og vurdering av saken
Kulturminneforvaltningen skal verne om kulturminner som ikke-fornybare ressurser, og arbeide for 
at kulturminneverdiene blir tatt hånd om på best mulig måte og nyttiggjort i et samfunn i endring. 
Tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner kan bli gitt etter en vurdering av de 
kulturminnefaglige verdiene veid opp mot private hensyn, og hensyn til samfunnet. 

I denne saken er det lagt vekt på at boplassporene fra steinalder ikke er synlige på markoverflaten, 
og derfor har en begrenset opplevelsesmessig og pedagogisk verdi. Hulveiløpet, som også ligger i 
planområdet, er en liten rest av det som en gang har vært et større hulveisystem. Vi vurderer at 
denne resten har en liten opplevelsesverdi, og at det viktigste har vært å registrere og kartfeste 
den, slik at informasjon er tilgjengelig for fremtidige vurderinger og tolkninger om ferdselsårer i 
området. 

Det er også lagt vekt på den vitenskapelige verdien som ligger i det arkeologiske kildematerialet 
som en arkeologisk undersøkelse av steinalderlokalitetene vil kunne fremskaffe. Boplasser fra 
steinalder er et vanlig kulturminne langs kystlinja i Porsgrunn kommune, og det er de seneste 
årene gjort flere store arkeologiske undersøkelser av slike, blant annet tilknyttet utbygging av E18 
og dobbeltspor for jernbane. Vår kunnskap om steinalderen området har økt betraktelig som følge 
av disse undersøkelsene, og en utgravning av lokalitetene i Blåbæråsen vil bidra til å utdype dette 
kunnskapsbildet. 

Det er også langt vekt på grunneiers mål om at utvikling av hytteområdet er et viktig element i 
videre drift og utvikling av en landbrukseiendom.  

Fylkeskommunen vurderer at reguleringsplan for Blåbæråsen hytteområde kan godkjennes under 
forutsetning av at det først foretas en arkeologisk utgravning av de berørte kulturminnene, i tråd 
med tekst til fellesbestemmelser under og vedlagte kart datert 22.3.2022. I henhold til 
kulturminneloven § 10 skal arkeologiske granskinger bekostes av tiltakshaver. 

Vedtak om omfang av den arkeologiske granskingen, herunder endelige kostnader og avgrensing 
av undersøkelsesområdet, kan først skje etter at reguleringsplanen er endelig vedtatt. Vi gjør 
oppmerksom på at en arkeologisk utgravning normalt bare lar seg gjennomføre i sommerhalvåret, 
og at tiltakshaver må ta hensyn til dette i planleggingen.

Tiltakshaver må varsle Vestfold og Telemark fylkeskommune i god tid før tiltak etter 
reguleringsplanen ønskes realisert. Riksantikvaren vil deretter fatte vedtak om omfanget av den 
arkeologiske granskingen. Dette vedtaket vil kunne påklages i medhold av forvaltningsloven §§ 28 
og 29. 

Ifølge Kulturhistorisk museum sitt forslag til budsjett er en utgraving av de aktuelle kulturminnene, 
ID 280569, ID 280570, ID 280571, ID 280572, ID280573 (bosetningsspor fra steinalder) på gbnr. 
35/1, beregnet å koste inntil kr 3 243 999,72 i 2022-kroner og satser. Riksantikvaren vil se nærmere 
på forslaget til budsjett og arbeidsomfang før vedtak etter kulturminneloven § 10 blir fattet. 
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Følgende tekst skal ordrett tas inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser:

Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av de 
berørte automatisk fredete kulturminnene ID280569, 280570, 280571, 280572 og 280573, markert 
som RpBestemmelsesGrense_#1-5 i plankartet. 

Unntak fra dette kravet er tiltak innenfor områdene FF10, FF11, V6–8, AVG2-6, P1 og H310_6. 
Tiltak her kan gjennomføres i forkant av en arkeologisk utgravning. Det er likevel ikke lov å kjøre 
med tunge kjøretøy, lagre anleggsutstyr eller byggematerialer, eller gjøre inngrep i grunnen 
innenfor andre arealer i planen, før den arkeologiske utgravningen er avsluttet (jf. vilkår i forrige 
avsnitt). Før arbeid igangsettes skal det settes opp et midlertidig gjerde som markerer avgrensingen 
til RpBestemmelsesGrense_#1-6. HMS-forhold skal ivaretas under den arkeologiske utgravningen. 

I planområdet ligger det automatisk fredete kulturminnet ID280579, markert som 
RpBestemmelseGrense _#6 i plankartet. Tiltak i konflikt med dette kan iverksettes uten ytterligere 
vilkår når den arkeologiske utgravningen av ID ID280569, 280570, 280571, 280572, 280573 og 
280579 er avsluttet. 

Det skal tas kontakt med Vestfold og Telemark fylkeskommune i god tid før tiltaket skal 
gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes.

Utgifter til arkeologisk gransking
Granskingen bekostes av tiltakshaver, dersom det ikke er grunnlag for hel eller delvis statlig 
dekning, jf. kulturminneloven § 10.

Vilkår for dispensasjon
Dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket forutsetter at ovennevnte 
tekst innarbeides i reguleringsbestemmelsene. 

Dersom kommunen gir melding om at ovennevnte tekst ikke vil bli innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsene, og fylkeskommunen ikke reiser innsigelse mot planen, må 
fylkeskommunen umiddelbart varsle Riksantikvaren om dette. Riksantikvaren vil i så fall normalt 
reise innsigelse mot planen. 

Med hilsen

Line Grindkåsa
Teamleder Arkeologi
line.grindkasa@vtfk.no
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Vedlegg:

- Kart datert 22.3.2022

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Mottakere:
Ole Christian Solli, Bergsbygdavegen 710, 3949 PORSGRUNN

Kopimottakere:
PORSGRUNN KOMMUNE, Postboks 128, 3901 PORSGRUNN
RIKSANTIKVAREN, Postboks 1483 Vika
, 0116 OSLO
BØRVE BORCHSENIUS ARKITEKTER AS, Marie Bang Synnes, Storgata 171
, 3915 PORSGRUNN
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Uttalelse til reguleringsforslag - Porsgrunn - 35/1 - 35/7 Blåbæråsen 
hytteområde - reguleringsplan - planid 1020 

Vi viser til oversendelse 10. februar 2020. 
 
Saken gjelder 
Saken gjelder offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Blåbæråsen hytteområde i 
Porsgrunn. Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av 25 frittliggende hyttetomter. 
 
Statsforvalterens fagavdelinger 
Statsforvalterens fagavdelinger skal med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-2 påse at planer ikke 
er i strid med nasjonale og viktige regionale interesser innen miljøvern, klima, landbruk, 
samfunnssikkerhet, folkehelse, barn og unges interesser og knyttet til gravplasser. 
 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Vestfold og Telemark fylkeskommune inngikk en 
samarbeidsavtale 13. januar 2021. Avtalen innebærer at fylkeskommunen ivaretar barn og unges 
interesser i reguleringsplaner også på vegne av Statsforvalteren. Statsforvalteren viser til 
fylkeskommunens vurdering av barn og unges interesser i uttalelser til planvarsler og planforslag. 
 
Avtalen begrenser ikke Statsforvalterens adgang til å fremme innsigelse til planforslag knyttet til 
barn og unges interesser. 
 
Fagavdelingenes vurdering 
I vår uttalelse 25. februar 2021 til varsel om oppstart påpekte vi viktigheten av å vurdere 
avløpsnettets kapasitet nedstrøms og tekniske tilstand, dersom hyttefeltet skulle tilknyttes 
eksisterende avløpsanlegg. Miljøavdelingen kan ikke se at dette er fulgt opp i planforslaget.  
 
Statsforvalterens fagavdelinger kan for øvrig ikke se at planforslaget kommer i alvorlig konflikt med 
nasjonale og regionale interesser vi er satt til å ivareta. Vi har ingen ytterligere merknader til 
forslaget.  
 
 
Med hilsen   

mailto:sfvtpost@statsforvalteren.no
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Grethe Helgås (e.f.) 
direktør 

 
Martin Storhaug Gran 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Vår dato: 22.03.2022    

Vår ref.: 202102248-5 

Deres ref.: 21/01301 
 

Saksbehandler: 
Steinar Lillefloth stli@nve.no  

NVEs uttalelse til offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan - 

Blåbæråsen hytteområde - Porsgrunn kommune - Vestfold og 

Telemark - PlanID 1020 

Det vises til brev av 10.02.2022. Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av ny 

fritidsbebyggelse i tråd med føringer gitt i kommuneplanens arealdel. Det planlegges for 25 nye 

frittliggende hyttetomter. 

 

Om NVE 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med 

innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser 

knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. 

NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom 

kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om hvordan 

nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved 

utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl.). 

 

NVEs konkrete merknader 

Skredfare 

Multiconsult har utarbeidet en skredfarevurdering i forbindelse med planarbeidet, datert 

05.05.2021. Undersøkelsene viser at det finnes potensielle løsneområder for steinsprang i flere 

skrenter innenfor planområdet. Årlig nominell sannsynlighet for steinsprang er der vurdert å være 

>1/1000. 

Rapporten viser at områdene utsatt for skredfare ikke kommer i konflikt med planlagte hytter eller 

hyttenes utearealer, og konkluderer bl.a. med at «den planlagte utbyggingen vil derfor ikke kreve 

etablering av sikringstiltak for å tilfredsstille kravene til sikkerhet gitt i TEK17». Rapporten anbefaler 

likevel at det utføres enkelte sikringstiltak innenfor de definerte fareområdene for steinsprang. 

De definerte fareområdene er regulert til hensynssone skred (H310_1-6) i plankartet. Det er gitt 

rekkefølgebestemmelser om at nødvendige sikringstiltak med hensyn til ras og steinsprang skal 

være utført innenfor henholdsvis H310_1-2 og H310_6 før det gis byggetillatelse for FF5-6 og FF10. 

mailto:stli@nve.no
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Det er NVEs faglige råd at det utføres sikringstiltak innenfor alle de definerte fareområdene for 

steinsprang før det gis byggetillatelse, i tråd med anbefalingene i rapporten fra Multiconsult. 

 

Geoteknikk og grunnforhold 

Planområdet ligger under marin grense. Ifølge løsmassekart fra NGU (jf. NVE Atlas) består området 

av marine avsetninger og bart fjell. I NGUs kart som viser marin grense og mulighet for marin leire 

(MML) er det for de områdene som består av marine avsetninger vurdert å være stor mulighet for at 

det kan finnes marin leire. 

Det er utarbeidet en vurdering av områdestabilitet av Grunnteknikk AS, datert 20.04.2021. 

Rapporten konkluderer bl.a. med at «det er registrert mye fjell i dagen på tomta og omkring. Et 

områdeskred i løsmasser (bratt terreng eller kvikkleire) er ikke aktuelt». Videre står det at «krav i 

NVEs retningslinjer vedr. områdestabilitet er tilfredsstillende for planområdet. Det er ikke identifisert 

et nytt fareområde og kvalitetssikring fra uavhengig foretak bør iht. NVEs retningslinjer kunne utgå». 

NVE tar den geotekniske vurderingen til Grunnteknikk AS til etterretning. 

Det er ikke utført grunnundersøkelser. Det er utført befaring i området 08.04.2021, men vi savner et 

kart som viser på hvilke steder det ble observert fjell i dagen. Det er NVEs faglige råd at den 

geotekniske vurderingen oppdateres i henhold til prosedyren i NVE 1/2019. 

  

Klimatilpasning og overvannshåndtering 

Vi kan ikke se at det er utarbeidet en overvannsplan i forbindelse med planarbeidet. Det er stilt 

krav i bestemmelsene om at landskapsplan bl.a. skal vise løsninger for overvannshåndtering. I 

planbeskrivelsen (kap. 7.19) står det at «overvann skal håndteres lokalt gjennom naturlig infiltrasjon 

og fordrøyning. Plassering av hyttetomter er vurdert mht avrenningslinjer». Videre står det at 

«hoveddelen av området har avrenning mot øst og nord. Ved utarbeiding av teknisk plan og 

utomhusplaner vil det framkomme om det er behov for supplerende fordrøyningsanlegg (sandfang) 

utover naturlig infiltrasjon». 

Areal som planlegges benyttet til overvannshåndtering bør reguleres til et eget formål og/eller 

sikres gjennom hensynssoner og bestemmelser. Vi mener at en slik bruk av reguleringsformål, 

hensynssoner og bestemmelser er avgjørende for å sikre gjennomføringen av tiltak. Dette vil også 

sørge for at de arealene som er best egnet til overvannshåndtering, og som trolig er avgjørende for 

en sikker vannhåndtering, ikke blir bebygd.  

Dersom overvann skal avledes til vassdrag som sikker resipient må flomfare vurderes slik at ikke 

allmenne interesser i vassdraget blir berørt. Dette inkluderer økt flomfare for tredjepart, jf. TEK17 § 

7-1, 2. ledd. 

Se for øvrig «rettleiar for handtering av overvatn i arealplanar» (NVE 4/2022). 

 
Vassdrags- og grunnvannstiltak 

Ifølge planbeskrivelsen kap. 7.19 skal vann til området løses via påkobling til kommunens 

vannledninger langs Ulesundvegen/Seivallmoen. 

https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2022/veileder2022_04.pdf
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Vi gjør oppmerksom på at eventuelt vannuttak og vassdragsregulering må vurderes etter 

vannressursloven (vrl.). Det vises i denne sammenheng til NVEs veileder 1/2021 Veileder til 

vannressursloven og NVEs behandling av vassdrags- og grunnvannstiltak. 

 

NVEs generelle tilbakemelding 

Som planmyndighet har dere ansvar for å se til at NVE sine saksområder blir vurdert og ivaretatt i 

planforslaget. Vi har laget en kartbasert veileder som leder dere gjennom alle våre fagområder, og 

gir dere verktøy og innspill til hvordan våre tema skal ivaretas i reguleringsplanen. Hvis dere ikke 

allerede har gått gjennom veilederen anbefaler vi at dere gjør det, og vurderer om våre 

saksområder er ivaretatt i planen. Dere må vurdere om planen ivaretar nasjonale og vesentlige 

regionale interesser, jf. NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen 

NVEs saksområder i arealplanlegging.  

Dere kan også bruke våre internettsider for arealplanlegging. Her er informasjonen og veiledningen 

lagt opp etter plannivå. På NVEs internettsider finner dere koblinger til veiledere og verktøy. Det 

ligger også mye arealinformasjon på NVEs kartløsninger. 

 

 

Med hilsen 

 

Øyvind Leirset 

seksjonssjef 

Steinar Lillefloth 

saksbehandler 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

 
 

Mottakerliste: 

PORSGRUNN KOMMUNE  
 

Kopimottakerliste: 

 

         

 

 

 
 

 

 
 

 

https://publikasjoner.nve.no/veileder/2021/veileder2021_01.pdf
https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
https://www.nve.no/arealplanlegging/
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Postadresse:  
Felles postmottak, Postboks 383  
2381 Brumunddal 
Telefaks: 23 21 68 01 

 
 

 
        
        
 
 

 

 
 
INNSPILL TIL REGULERINGSPLAN - BLÅBÆRÅSEN HYTTEOMRÅDE - 
PLAN ID 1020 
 
Vi viser til mottatte dokumenter i forbindelse med varsel om detaljregulering for Blåbæråsen 
hytteområde.  
 
Mattilsynet uttaler seg i plansaker som sektormyndighet på områdene  
 drikkevann/drikkevannsforsyning  
 plantehelse  
 fiskehelse/fiskevelferd  
 dyrehelse/dyrevelferd  
 
Våre innspill til denne plansaken omhandler drikkevann/drikkevannsforsyning.  
 
 
Opplysninger i saken:  
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for frittliggende hyttetomter. Planområdet er 65.91 
daa. Det er planlagt 25 nye frittliggende fritidsboliger i området. Området er uregulert. 
I planbeskrivelsen står det at Porsgrunn kommune og Ormefjorden VA har ledningsnett i området 
som de planlagte hyttene kan tilkobles.  
 
Det er stilt følgende dokumentasjonskrav: 
«Teknisk plan skal være kotesatt og blant annet vise opparbeidelse av veger med skjæringer/ 
fyllinger og forstøtningsmurer, framføring av vann og avløpsledninger, strømforsyning og annen 
teknisk infrastruktur. Anleggsmelding for kommunaltekniske anlegg skal være godkjent av 
kommunen før igangsettelse av slike anlegg kan gis. Teknisk plan skal godkjennes av kommunen 
v/Kommunalteknikk». 
 
 
 
 
 
 
 

Deres ref:    
Vår ref: 2022/32053     
Dato: 21.03.2022   

Porsgrunn kommune  
 
     
 
 
 

Org.nr: 985 399 077  
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Våre innspill:  
 

- Reguleringsplanen må beskrive konkret hvilke løsninger som skal velges for 
drikkevannsforsyning.  

- Det må komme klart fram i reguleringsplanen at vannforsyningen som velges er 
dimensjonert for, og har kapasitet til, å levere nok og trygt vann av drikkevannskvalitet til 
alle tiltakene det planlegges for.  

- Infrastrukturen for å produsere og levere drikkevann må være på plass før byggetillatelser 
blir gitt. Dette må framgå i bestemmelsene.  

- Føringer for eierskap til VA-løsninger bør være gitt i bestemmelsene.  
- Vi minner også om at vesentlig endringer av eksisterende vannforsyning kan utløse krav til 

ny plangodkjenning jfr § 18 i Drikkevannsforskriften. Dette må sees i sammenheng med 
eksisterende størrelse på Ormefjorden VA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Jan Egil Aronsen, Avdelingssjef Mattilsynet Telemark  

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon. 
 
 
Kopi til 
STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK 
PORSGRUNN VANNVERK 

 
 



Fra: Eigil Movik <eigil.movik@skien.kommune.no>
Sendt: 11. mars 2022 11:41
Til: Porsgrunn Postmottak
Emne: VS: Forslag til Blåbæråsen hytteområde -uttalelse

landbrukskontoret
Vedlegg: 21_01301-22Har du sett det nye forslaget til Blåbæråsen

hytteområde.pdf

Viser til henvendelse til Grenland landbrukskontor datert den 10.02.22 vedrørende forespørsel
om uttalelse til forslag om Blåbæråsen hytteområde i Bergsbygda.

Grenland landbrukskontor skal uttale seg om temaer vedr. landbruksforvaltning,
miljøkvaliteteri utmark, samt vilt og friluftsliv. Planområdet består av et relativt kupert
landskap med enkelte flatere partier. I faktaark franaturbasen er deler av områdetangitt som
rik edellauskogmed verdi viktig (B). Ved befaring viserdet seg at store deler av området
allerede er hogd. Dette medfører at området som sådan ikke har noen stor betydning mht
landbruksvirksomhet. Mht vilt så er området først og fremst av betydning for rådyr.
Funksjonsmessig henger det aktuelle området sammen med skogområdet sør for planområdet
(Vardåsen), og det forventes følgelig ikke at hyttebygging i området vil være av vesentlig
betydning for rådyrbestanden så lenge spesielt åsen sør for planområdet ikke bygges videre ut.

Mht friluftsliv så er arealet en del av et større områdeA 150 Bergsbygda-Bjønnes som er gitt
verdi Svært viktig friluftsområde. Det konkretearealet er imidlertid befart og oppleves ikke
inneha noen svært stor rekreasjonsmessig verdi siden det ligger så vidt langt fra sjøen. Det ble
observert noen stier i området, men disse vurderes til ikke å være spesielt mye brukt av mange
folk. Det anses imidlertid som viktig at hytter tilpasses i terrenget på en slik måte at de ikke
gir uheldige siluetvirkninger i området.

Konklusjon.
Under forutsetning av at området ikke «privatiseres» og at det legges opp til at allmenhetene
fortsatt kan ferdes/ bruke stier i hytteområdet, samtat hyttene anlegges på en slik måte at de
ikke gir uheldige siluetvirkninger, anses forslaget til Blåbæråsen hytteområde ikke å ha store
negative effekter på de verdiene som Grenland landbrukskontor er satt til å ivareta.

Mvh
Eigil Movik

Landbruksrådgiver vilt, fisk, friluftsliv og miljø
Grenland landbrukskontor
Postboks 158 Sentrum
3701 Skien
Mob. 99 69 10 83
e-post: eigil.movik@skien.kommune.no

https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00108854
https://geocortex01.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/?viewer=naturbase
mailto:eigil.movik@skien.kommune.no


Fra: Terje Sjøvaag <terje.sjovaag@skien.kommune.no>  
Sendt: torsdag 10. februar 2022 14:20 
Til: Eigil Movik <eigil.movik@skien.kommune.no>; Espen Nordstrand 
<espen.nordstrand@skien.kommune.no> 
Emne: VS: Dokument 21/01301-22 Har du sett det nye forslaget til Blåbæråsen hytteområde? 
sendt fra Porsgrunn kommune 
 
Denne kom til meg i dag. 
 
Terje  
 
Fra: postmottak@porsgrunn.kommune.no <postmottak@porsgrunn.kommune.no>  
Sendt: torsdag 10. februar 2022 13:21 
Til: Terje Sjøvaag <terje.sjovaag@skien.kommune.no> 
Emne: Dokument 21/01301-22 Har du sett det nye forslaget til Blåbæråsen hytteområde? 
sendt fra Porsgrunn kommune 
 
Grenland Landbrukskontor 
Dokumentet 21/01301-22 Har du sett det nye forslaget til Blåbæråsen hytteområde? for saken 
Forslag til reguleringsplan for Blåbæråsen hytteområde er utsendt av Porsgrunn kommune. Se 
vedlegget for innholdet i utsendelsen.  
 
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. 

mailto:terje.sjovaag@skien.kommune.no
mailto:eigil.movik@skien.kommune.no
mailto:espen.nordstrand@skien.kommune.no
mailto:postmottak@porsgrunn.kommune.no
mailto:postmottak@porsgrunn.kommune.no
mailto:terje.sjovaag@skien.kommune.no
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21/01301-22 

Vår ref 
2021/1898-7 

Arkiv nr 
 

Saksbehandler 
Tanya Boye Worsley 

Dato 
11.03.2022 

 
 
Høringsuttalelse - reguleringsplan for Blåbæråsen hytteområde - Porsgrunn 
kommune - Vestfold og Telemark fylke 
Vi viser til brev av 10. februar 2022 vedrørende høring av forslag til reguleringsplan for 
Blåbæråsen hytteområde i Porsgrunn kommune.  
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av ny fritidsbebyggelse i 
planområdet. Området er vist som fremtidig område for fritidsbebyggelse i gjeldende 
kommuneplan. 
Kystverket  
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt 
forurensning. Kystverket arbeider for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta 
transportnæringens behov for fremkommelighet og effektive havner. Kystverket deltar i 
planmedvirkning og utøver myndighet etter havne- og farvannsloven.  
Merknader til planen  
Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av fritidsboliger. Planområdet ligger 
på østsiden av Eidangerfjorden.  
Ved oppstart av planarbeid uttalte vi: 

«Breviksterminalen ligger på vestsiden av Eidangerfjorden, omtrent 1,4 km fra 
planområdet målt i luftlinje. Fylkesmannen har fastsatt støygrenser for driften av 
Breviksterminalen, og det gjennomføres regelmessige støymålinger etter et 
måleprogram som er godkjent av Porsgrunn kommune.  
Nær planområdet er det eksisterende bebyggelse. Kystverket vil påpeke kan være 
konfliktfylt å legge til rette for ytterligere støyømfintlig bebyggelse. Vi forutsetter at 
videre planarbeid vurderer hvorvidt ny bebyggelse kan bli eksponert for støy fra 
havnerelatert virksomhet, og at det ikke legges til rette for bebyggelse som kan 
være utsatt for støy fra sjøtransport og havnevirksomhet.» 

Planbeskrivelsen sier følgende om støy: 
«Brekke og Strand 2020 har på vegne av Grenland havn, beregnet støy fra Brevik 
terminalen (Rapport, Breviksterminalen, vurdering av støy i 2020). Det er to 
målepunkter sør for Seivall. Både for gjennomsnitts - og maksimal støykilde er dag, 
natt og maks verdiene under vedtatte støygrenser for Breviksterminalen.»    



 Side 2 

I ROS-analysen er støyforhold i planområdet vurdert som tilfredsstillende. ROS-analysen 
anbefaler at Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2021 legges til 
grunn for planleggingen og for tiltak etter pbl § 20-1.  
Kystverket registrerer at planen ikke inneholder bestemmelser om støy. Vi ber kommunen 
om å vurdere om planen bør inneholde bestemmelser om støy for å sikre tilfredsstillende 
støyforhold for bebyggelse i planområdet, jf. anbefaling fra ROS-analysen. 
Kystverket forutsetter at etablering av fritidsbebyggelse i planområdet ikke vil få 
konsekvenser for sjøtransport eller havnevirksomhet i Eidangerfjorden. 
 
Med hilsen 
 
 
 
Tor Vidar Olsen 

 
 
 
 
Tanya Boye Worsley 

fungerende avdelingsleder seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Eksterne kopimottakere: 
Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Postboks 2076 3103 TØNSBERG 
Grenland Havn IKS Strømtangvegen 39 3950 BREVIK 
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Detaljregulering for Blåbæråsen hytteområde, Porsgrunn kommune 
 
Miljørettet helsevern i Grenland har mottatt varsel om oppstart av detaljregulering for Blåbæråsen 
hytteområde, Porsgrunn kommune til uttalelse. 
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av hytter/fritidsbebyggelse på 
eiendommen, i form av 25 frittliggende hytter. 
 
Miljørettet helsevern i Grenland har følgende merknader til planforslaget: 
 
Støy 
Støy er det miljøproblemet som rammer flest mennesker i Norge. Nesten 2,1 millioner er utsatt for 
støy over 55 dBA utenfor huset sitt. Forskning viser at støy kan gi psykisk stress, og helseplager som 
muskelspenninger og muskelsmerter. Støy kan også være en medvirkende årsak til høyt blodtrykk 
og utvikling av hjertesykdom. Det er ikke bare støynivået målt i desibel som avgjør om støy er 
skadelig eller ikke. Hvor lenge støyen varer og hvor ofte man blir utsatt for den, er også viktig. 
 
Planområdet ligger utsatt til for støy fra aktiviteten i Dalenbukta. Dette omfatter støy fra 
industrivirksomhet, støy fra aktivitet ved havneterminalen i tillegg til støy fra skip som ankommer 
havneterminalen. Aktiviteten ved havneterminalen har økt og det samme har støynivået fra 
terminalen. Nye støymålinger har vist at støygrensene tidvis er overskredet i 2021. Miljørettet 
helsevern i Grenland har tidligere mottatt klager på støy fra hytteforeningen i området.  
 
Miljørettet helsevern i Grenland anbefaler at retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
(T-1442/2021) legges til grunn for planarbeidet og at det gjennomføres kartlegging av støy i tråd med 
anbefalingene i retningslinjen.  
 
Miljørettet helsevern i Grenland anbefaler videre at det i planbestemmelsene fastsettes klare krav til 
støy slik at man sikrer tilfredsstillende støyforhold i fritidsboligene og på deler av utearealet til hver 
enkelt fritidsbolig.  
 
Støy og støv i anleggsperioden 
Miljørettet helsevern gjør oppmerksom på at det i anleggsperioden erfaringsmessig vil kunne oppstå 
forhold som er belastende for beboerne i og ved området. Dette dreier seg i første rekke om støy, 
støving og redusert sikkerhet for naboene. Miljørettet helsevern anbefaler derfor at 
reguleringsbestemmelsene inneholder klare krav til bl.a. støygrenser, arbeidstider, kompenserende 
tiltak for å redusere støy- og støvbelastning osv. i anleggsperioden.  
Vi viser til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021) kapittel 6 om bygge- 
og anleggsstøy, og retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) kapittel om 
begrensning av luftforurensning fra bygg- og anleggsvirksomhet og foreslår følgende tillegg til 
reguleringsbestemmelsene: 
 
 «For anleggsperioden gjøres tabell 4 i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-
1442/2021) gjeldende.» 
 
Miljørettet helsevern i Grenland viser til retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen 
(T-1520) kap. 6. For å fastslå om tiltaket vil berøre følsom arealbruk i anleggsperioden bør 
tiltakshaver vurdere følgende aktiviteter og forhold: 
 
• omfanget av støvgenererende aktiviteter 
• lokalisering av byggeplass og transportveier - nærhet til følsom arealbruk 
• omfanget av kjøretøy og anleggsmaskiner (til/fra og på byggeplass) 
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• omfanget på rivearbeider 
• behovet for knusearbeid eller lignende på byggeplassen 
• potensialet for at skitt og støv kan frigjøres til luft på byggeplassen 
• lokalklimatiske forhold 
Denne vurderingen bør dekke alle faser av byggearbeidene og inkluderer alle leverandører og 
underleverandører.  
 
Miljørettet helsevern i Grenland anbefaler at det i reguleringsbestemmelsene stilles krav til at 
avbøtende tiltak skal gjennomføres i byggeperioden. 
 
 
Med hilsen 
 
Marit Røsvik 
Rådgiver  
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Automatisk tilbakemelding - Har du sett det nye forslaget til Blåbæråsen 
hytteområde? 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til plansaken som dere har sendt 
på høring. DSB har dessverre ikke kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker og sender 
derfor automatisk ut dette generelle svaret på slike saker.  
 
Det er Statsforvalteren som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i 
plansaker. Statsforvalteren har også et ansvar for samordning av statlige innsigelser til 
kommunale planer.  
 
DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i plansaker som berører 
følgende områder:     
•         Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter 
•         Transport av farlig gods 
•         Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg 
•         Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene)  
 
Siden Statsforvalteren har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil 
også disse områdene kunne inngå som en del av Statsforvalterens oppfølging. DSB 
samarbeider med Statsforvalteren og vil gi faglig innspill til Statsforvalteren dersom det er 
nødvendig.  
 
Hvis det likevel er behov for direkte involvering av DSB i plansaken, bes det om at 
høringen sendes inn til DSB på nytt med tydelig angivelse av hvilket forhold det bes om 
DSBs uttalelse til. 
Dersom plansaken gjelder areal knyttet til etablert storulykkevirksomhet eller areal hvor 
det planlegges etablering av anlegg som sikkert eller muligens vil bli storulykkeanlegg, 
bes det også om at høringen sendes DSB på nytt. Det må fremgå av oversendelsen at 
saken gjelder plansak knyttet til anlegg omfattet av storulykkeforskriften. 
 
Vi viser for øvrig til www.dsb.no for DSBs veileder om samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging og veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter.  

 
Med hilsen 
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Arkiv 

 
Helle Nielsen Mariya Bokova 
seksjonssjef rådgiver 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift.
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Fra: Kjell Sletten <kjellaugustsletten@gmail.com> 
Sendt: 25. mars 2022 15:34 
Til: Porsgrunn Postmottak 
Emne: Innspill til reg plan ID 1010 Blåbæråsen hytteområde 
 

Hei. 

Viser til oversendt forslag til ovennevnte reguleringsplan. 

Vi har eksisterende hytte nr 26 på detaljreguleringskart, liggende på område F10, adresse 

Seivallmoen 32, gbnr 35/72. 

Vi har flg innsigelser til planen. 

A. Det er oss som har bekostet veien opp til vår hytte iht bestemmelser om veirett i festeavtale 

tinglyst nr 500792 den 19/07/1937. 

Viser til detaljregulering, illstrasjonsplan av 08.10.21 nr 5491-00 og Detaljregulering rev 

25.01.22. 

Viser også til reg bestemmelsene pkt 2.3 Parkering og til pkt 7.15 Planbeskrivelse. 

I detaljregulering P4 er det lagt opp til 6 stk p-plasser som skal dekke vår hytte(26) og 4 hytter 

til, nr 21,22,23 og 24. 

I dag har vi 4 p-plasser som vi har opparbeidet og bekostet. Disse er i området merket P4 og 

nedenfor liten kolle syd for hytte 9 på FF 9. 

Videre benytter vi opparbeidet vei til parkering. Vi har 4 barn med familier, og hytten 

benyttes oftes av flere enn våre 2 biler. 

Vi ber om at det avsettes min 4 p-plasser til vår hytte. 
B. Område H310-6. 

Kostnader til nødvendige sikringstiltak mht ras og steinsprang tiltakshavers/utbyggers ansvar, 

og kan ikke belastes oss. 

Ovennevnte område er delevis på vår eiendom. 

 

Vi ønsker lykke til med det videre planarbeid og ser frem til at område bebygges. 

Dette er ett flott rekreasjons område som vi unner flere å få ta del i. 

Ryddingen av området har gitt oss bedre solforhold på formiddagen! 

 

 

Mvh Hilde Martha Liland Sletten og Kjell Sletten 

 

 

 

Adr privat: Jon Alvssons gate 20, 3746 Skien 

 

 

--  

Ing. Kjell A. Sletten AS  

Nedre Hjellegt. 2, 

N-3724 Skien 

 

Mobil: +47 90 60 02 92 

 

E-mail: kjell@kjellsletten.no  
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