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Vedr. Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Nesstranda, Vegårshei kommune, Aust-Agder. Krav om
registrering av kulturminner under vann.
 
Norsk Maritimt Museum (NMM) mottok saken fra Aust-Agder fylkeskommune den 19.06 2018. NMM er kulturvernets
landsdelsinstitusjon for forvaltning av kulturminner under vann i Sør-Norge. Vi vurderer planen ut fra hensynet til
kulturminner under vann som er fredet, eller vernet, av Lov om Kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml) §4 eller §14.
 
Planområdet omfatter et betydelig sjøareal som ikke tidligere er blitt undersøkt arkeologisk. Vannet Vegår ble fra starten av
1900-tallet oppdemmet med 0,8m i sammenheng med fløtning (Vegårshei kommune 1999:16). Under registreringer i
vassdraget i 1978 var den opprinnelige strandsonen i liten grad tilgjengelig for arkeologene (Hofseth 1981:10 og 26).
Potensialet for hittil ukjente steinalderboplasser og andre strandbundne historiske aktivitetsområder er til stede, i tillegg til
båter m.m.
 
NMM stiller krav om arkeologiske registreringer jf. Kml. § 9 for sjøområdene i planen. Tiltakshaver plikter å dekke
kostnadene for arkeologiske undersøkelser, jf. kml § 10. Museet anmoder tiltakshaver om å ta kontakt med museet for
utarbeidelse av budsjett. Vi varsler om at våre undersøkelser tidligst kan gjennomføres over sommerferien, det vil si i
august d.å.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Elling Utvik Wammer
Arkeolog/saksbehandler
Konservator NMF
 
Norsk folkemuseum
Avdeling Norsk Maritimt Museum
Seksjon for arkeologi
Postboks 720
N-0214 Oslo
Tlf. 474 73 036
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Oversender reguleringsforslag som er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 6.8.2018.
 
Fylkeskommunen har ingen merknader knytta til kulturminner. Høringsperioden er i ferieavviklingen, slik at
administrasjonen i fylkeskommunen ber museet sende sine merknader direkte til kommunen, gjerne med
kopi til fylkeskommunen.
 
Fylkeskommunen og museet hadde 26.1.2017 kontakt i saken, og administrasjonen befarte området 4. april



2017. Vedlegger to foto som ble tatt 4.4.2017, begge dekker planområdets sørlige fjerdedel. For nærmere
informasjon om observasjoner knytta til strandsonen/vannarealene fra befaringen, kontakt undertegnede.
 
 
Med hilsen,
 
Nils Ole Sundet
rådgiver kulturminnevern
Aust-Agder fylkeskommune
Regionalavdelingen
Mobil: +47 907 45 363
nils.ole.sundet@austagderfk.no
www.austagderfk.no/kulturminnevern
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