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Oversendelse av arkeologisk registreringsrapport - Detaljregulering B F6-
8 Fjuk - Nes kommune 
 
Kulturarv i Viken fylkeskommune viser til vårt brev av 23. januar 2020, med krav om 
arkeologisk registrering i forbindelse med detaljregulering av boligområde B 6-8, på Fjuk i Nes 
kommune.  
 
 
Funn av fredete kulturminner 
Undersøkelsene ble gjennomført våren 2020. Det ble påvist en kullgrop i området hvor det 
tidligere har stått skog (Askeladden-ID 270830) og et fossilt åkerlag (ID 270831) på deler av 
innmarka. Kulturminnene er fredet i medhold av kulturminneloven § 4b og c. Vi viser til 
vedlagte rapport for nærmere beskrivelse av kulturminnene og nøyaktig plassering.  
 
 
Framtidig disponering av arealet 
I utgangspunktet er kulturminnene, og en sikringssone på 5 meter fra deres ytterkant, fredet i 
medhold av kulturminneloven. Dersom dere ønsker å omdisponere arealet, vil 
fylkeskommunen likevel ikke motsette seg dette, da kulturminner av denne typen er relativt 
vanlige. 
 
Dere må i så fall søke om dispensasjon fra kulturminneloven. Dette skjer automatisk ved 
offentlig ettersyn av planforslaget, dersom arealformålet ikke sikrer bevaring. Kulturminnene 
skal markeres på plankartet som bestemmelsesområder – uten hensynssone for bevaring, 
men med reguleringsbestemmelser som angir at de kan fjernes. Vi gjør oppmerksom på at det 
kan bli stilt vilkår om en arkeologisk undersøkelse som må bekostes av tiltakshaver, jf. 
kulturminneloven § 10. 
 
Hvis dere ønsker å bevare det ene eller begge kulturminnen i planen, må de markeres med 
hensynssone H730. Det skal knyttes en reguleringsbestemmelse til hensynssonen som sikrer 
bevaring. Fylkeskommunen vil normalt kreve at et noe større område bevares omkring 
kullgropen ID270830 for å sikre et reelt, varig vern og opplevelse av kulturminnet 
(Hensynssone H570). Dersom dette er aktuelt, ber jeg dere ta kontakt slik at vi kan diskutere 
omfanget på denne ytre hensynssonen. 
 
Fakturering 
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Fylkeskommunens seksjon for arkeologisk feltarbeid har avsluttet sitt arbeid i saken og vil i 
løpet av kort tid fakturere tiltakshaver. 
 
Har dere spørsmål? 
Dersom det er spørsmål om det faglige innholdet i rapporten eller funnenes betydning for 
fremtidig arealbruk, kan dere kontakte saksbehandler Bjarne Gaut på telefon 22 05 56 20 eller 
e-post bjarnega@viken.no 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Morten Hanisch Bjarne Gaut 
Seksjonsleder Rådgiver 
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