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Forord

Asplan Viak har vært engasjert av Vestby Hyttepark AS for å utarbeide konsekvensvurdering for 
fagtema kulturarv i forbindelse med detaljregulering av Vestby Hyttepark II i Vestby kommune. 
Konsekvensvurderingen er utført i samsvar med kommunen sin saksbehandling.

Leikanger, 23.06.2020

Kjell Arne Valvik Kjersti I. Vevatne
Oppdragsleder Kvalitetssikrer
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1. KULTURARV - KULTURMINNER OG KULTURMILJØ

1.1. Utredningsbehov beskrevet av kommunen
Utdrag fra Vestbys kommune sin saksutredning:

Rett vest for det foreslåtte områder ligger det et automatisk fredet kulturminne. Kulturminnet består 
av en gravhaug som er antatt å stamme fra jernalderen. Området som er foreslått regulert ligger i en 
skråning nedenfor kulturminnet. Selve kulturminnet vil ligge ca 40 meter unna yttergrensen for 
planområdet. Rundt kulturminnet er det etablert en sikringssone. Sikringssonen ligger ca 20 meter 
unna yttergrensen for planområdet.

På bakgrunn av planområdets nærhet til det automatisk fredete kulturminnet vurderer kommunen at 
et slikt planforslag utløser krav om konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredning S 8 og 
S 10.

Rådmannen anbefaler at plan- og miljøutvalget vedtar at arbeidet med reguleringsplanen fortsettes. 
Området er ikke av viktig karakter for landbruket og det går ikke på bekostning av dyrka mark. 
Konsekvensutredningen vil gi en større forutsetning for å si hvilke konsekvenser tiltaket har for det 
automatisk fredede kulturminnet.

1.2. Bakgrunn
Viken fylkeskommune, Avdeling Kulturarv har gjennomført befaring i planområdet og gitt uttale til 
oppstart av planarbeid. I uttalen varsles det innsigelse dersom planen fremmes til offentlig ettersyn i 
sin nåværende form. Planområdet er derfor endret og trukket lengre nord i forhold til 
planavgrensningen i oppstartvarselet. 

Det er ikke kjente automatisk fredete kulturminner eller kulturminner innenfor planområdet. Fra før 
er det kjent automatisk fredete kulturminner i influensområdet for planen. Dette er fire gravhauger 
fordelt på to lokaliteter (Askeladden id 51385 og 41682). Ved befaringen registrerte fylkeskommunen 
en mulig gravhaug (id 265825) utenfor planområdet på fritidseiendommen Gyldendal.

Det er ikke tidligere gjennomført arkeologisk registreringer innenfor planområdet. Fylkeskommunen 
vurderer at det er potensial for å gjøre funn av automatisk fredete kulturminner i planområdet. Det 
er derfor stilt krav om arkeologisk registrering iht. Kulturminneloven § 9. Tiltakshaver bes ta kontakt 
med Avdeling Kulturarv, seksjon for arkeologi/ V Malin Trømborg i Viken fylkeskommune. 
Resultatene fra den arkeologiske registreringen skal innarbeides i planforslaget. Planen kan ikke 
vedtas før registreringene er gjennomført. Eventuelle resultater av kml § 9 registreringer i 
planområdet er ikke del av grunnlaget for denne konsekvensvurderingen.

Konsekvensvurderingen er gjennomført i henhold til føringer ved oppstart av planarbeidet og 
metodikk for vurdering av ikke prissatte konsekvenser beskrevet i Statens Vegvesens reviderte 
Håndbok V712 (2018). Retningslinjer i Riksantikvarens veileder (rapport nr. 31-2003) om 
«Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutgreiingar» har vært veiledende i verdivurderingene.

I plan- og influensområdet er det avgrenset ett delområde (kulturmiljø) som er vurdert med hensyn 
til verdi, påvirkning og konsekvens. Kriterier for utvelgelse av kulturmiljø følger Riksantikvarens 
anbefalinger om at kulturminner har størst verdi i en større sammenheng og tidsdybde. Inndelingen 
av kulturmiljøer synliggjør at kulturminner som enkeltobjekt inngår i større kulturhistoriske 
strukturer som må sees i sammenheng med, og som står i en nær relasjon til, kulturlandskapet de er 
en del av. Gjenkjenning og avgrensing av kulturminner og kulturmiljø er basert på en faglig begrunnet 
vurdering og tolkning av landskap og kulturhistoriske spor.

Konsekvensvurderingen er en sammenfatning av de opplysninger det er offentlig tilgang på i forhold 
til kjente kulturminner og -miljø i utredningsområdet. Som grunnlag for utredningen er det hentet 
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inn kjent dokumentasjon av kulturminner og kulturmiljø. Dokumentasjonen er basert på tilgjengelige 
kilder og litteratur, deriblant Askeladden og SEFRAK-registeret.

1.3. Metode
Kulturminneloven gir en bred definisjon av hva som er kulturminner og kulturmiljø. Dette betyr at 
ikke alle kulturminner eller kulturmiljø kan eller skal vernes. I forvaltningen av kulturminner blir det 
lagt vekt på at mangfoldet av kulturmiljø og kulturminner skal tas vare på, og at et representativt 
utvalg skal prioriteres for vern. Det skal legges vekt på kulturhistoriske sammenhenger fremfor 
enkeltobjekt. 

Grunnlaget for å verne kulturminner og kulturmiljø er at de har verdi som kilde til kunnskap, som 
grunnlag for opplevelse og som ressurs for bruk. De ulike kriteriene tilknyttet vurderingen av 
kunnskaps- og opplevelsesverdier kan overlappe hverandre. Hvilke kriterier som blir lagt mest vekt 
på, er derfor avhengige av de aktuelle kulturminnene eller kulturmiljøene. 

Verdien for det enkelte delområdet blir fastsatt på en flytende skala fra ubetydelig til svært stor 
verdi. Verdien settes på en linjal som er inndelt i fem deler, som vist i figuren nedenfor. Kartlegging 
og verdisetting for delområder kulturarv i undersøkelsesområdet er basert på håndbok V712 (Statens 
vegvesen, 2018).

Figur 1-1. Verdisetting etter håndbok V712. Skalaen er glidende.
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Figur 1-2. Verditabellen (SVV Håndbok V712) er delt inn i to nivå: Kulturmiljønivå og Landskapsnivå. 
«Kulturhistoriske sammenhenger» og «kulturhistoriske landskap» er særlig knyttet til landskapsnivået innenfor 
registreringskategoriene.

Påvirkning er et uttrykk for endringer som det alternative tiltaket vil medføre på det berørte 
delområdet. Skalaen for påvirkning er inndelt i fem trinn, og går fra sterkt forringet til forbedret. 
Skalaen utgjør y-aksen i konsekvensvifta. Vurdering av påvirkning gjøres i forhold til situasjonen i 
referansesituasjonen (0-alternativet). Ubetydelig endring utgjør 0-punktet på skalaen.

 

Figur 1-3. Skala for vurdering av påvirkning. Ingen endring utgjør 0-punktet på skalaen.
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Vurdering av konsekvens gjøres over tre trinn. I trinn 1 vurderes konsekvensen for alle delområdene, 
i trinn 2 vurderes konsekvensene for hvert alternativ. I det tredje trinnet vurderes den samlede 
konsekvensen for alle miljøtemaene. 

Med utgangspunkt i verdi og påvirkning fastsettes konsekvensen for det enkelte delområdet ved 
hjelp av konsekvensvifta (se under, figur 1-4). Konsekvensen for hvert delområde framkommer ved å 
sammenholde verdivurderingen med vurderingen av tiltakets påvirkning. 

Hva som vektlegges i hvert enkelt prosjekt, gjøres på grunnlag av en faglig vurdering. 

Figur 1-4. Konsekvensvifta. Konsekvensen for et delområde framkommer ved å sammenholde grad av verdi i x-
aksen med grad av påvirkning i y-aksen. De to skalaene er glidende.
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1.4. Tiltaket

Figur 1-5. Reguleringsplan. Detaljregulering med tilhørende bestemmelser for Deler av GBNR. 32/1, Vestby 
kommune. Formålet er fritids- og turistanlegg. Arkitekthuset Knut h. Knudtsen AS.

Innenfor planområdet er det planlagt å oppføre 7 Rindalshytter tilsvarende de hyttene som ligger øst 
for planområdet (jf. fig. 1.6 og 1.7). I tilknytning til hyttene skal det etableres nødvendig adkomstvei, 
parkeringsareal og uteoppholdsareal. 
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Figur 1-6. Detaljplan. Arkitekthuset Knut h. Knudtsen AS.
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Figur 1-7. Hytter som er planlagt innenfor Detaljplanen for N3. Fasadetegning: Rindalshytter. Foto: 
Arkitekthuset Knut Knudtsen AS. 

1.5. Utdrag fra planbeskrivelsen om verneinteresser
«5.8 Verneinteresser

Viken Fylkeskommune har i brev av 13.01.2020 påpekt at det er flere gravminner nær planområdet, 
de nærmeste er registrert 30-40 meter vest for forslaget. Gjelder to lokaliteter med tilsammen fire 
gravminner, registrert med id 51385 og id 41682. Riksantikvarens database over kjente kulturminner, 
samt en mulig gravhaug (id 265825). Id 51385 består av to rundhauger med diameter på henholdsvis 
16 og 9 meter. Det påpekes at det er behov for en buffersone mellom hytteparken og gravminnene, i 
forbindelse med befaring ble det observert mye søppel og avfall i en sone på 20 meter inn i skogen. 
Dette er et problem som Vestby Hyttepark vil ta tak i, det vil bli satt opp et viltgjerde mellom 
planområdet og skogen. Det er et problem at det turbusser stopper for pause, toalettkapasitet er 
langt fra tilfredsstillende for en full turbuss. Vestby Hyttepark har planer om å bygge om deler av 
eksisterende resepsjonsbygning, til et moderne toalett anlegg for besøkende, som sammen med å 
avgrense skogen med viltgjerde vil dagens søppelproblem være løst».

1.6. Verdivurdering
Som grunnlag for verdivurderingen er det hentet inn informasjon om kulturminner fra både 
forhistorisk tid og nyere tid. Resultatene fra fylkeskommunen sin befaring inngår i vurderingen. 

Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner eller kulturminner fra nyere tid innenfor 
planområdet. 

I denne delen av Vestby går E6 gjennom et kulturlandskap med eldre gårdsbebyggelse som er svært 
rikt på kulturminner. Området er i hovedsak dominert av kulturminner fra jernalderen, i form av de 
mange gravfeltene. Middelalderkirkestedet ved Vestby kirke peker på at stedet også har vært sentral 
i bygda i tidlig middelalder.

Det er kjent flere gravminner nær planområdet, hvor av de nærmeste er registrert kun ca 40 meter 
sørvest for planforslaget. Dette gjelder to lokaliteter med til sammen fire gravminner, registrert med 
henholdsvis id 51385 og id 41682 i Askeladden, Riksantikvarens database over kjente kulturminner. 
samt en mulig gravhaug (id 265825). Id 51385 består av to rundhauger med diameter på henholdsvis 
16 og 9 meter. Id 41682 består også av to rundhauger og ligger i uteområdet for hytta på Gyldendal. 
Gravminnene måler 8 meter i diameter, men begge er svært preget av aktivitetene knyttet til hytta 
og er i ulik grad bevarte. Haugene ble første gang registrert i perioden 1953-55 og senere i 
forbindelse med ØK-registreringer i 1979. 
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Figur 1-8. Registrerte kulturminner i den nasjonale kulturminnebasen Askeladden. Justert 
planområde markert med blå strek. Illustrasjon Asplan Viak. Kilde: www.askeladden.ra.no.

http://www.askeladden.ra.no/
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Figur 1-9. LIDAR (flybåren laserskanning) med planområdet (blå strek) og kulturminnelokaliteter avmerket. 
Illustrasjon: Asplan Viak. Kilde: www.askeladden.ra.no.

Delområde (kulturmiljø) 1 Hvitsten/Gyldendal

Kulturmiljøet ligger i influensområdet. 

Figur 1-10. Rundhaugene ligger oppe til venstre i skogen. Planområdet for nye hytter ligger i nedre del av 
skogen, bak rekken med hytter midt i bildet. 

http://www.askeladden.ra.no/
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Figur 1-11. Kulturlandskapet i plan- og influensområdet har blitt betydelig endret fra 1950 og frem til 2017, og 
senere. Illustrasjon: Asplan Viak. Kilde: www.askeladden.ra.no.

Fredete kulturminner 

I influensområdet for planen ligger det to lokaliteter med automatisk fredete kulturminner, samt en 
lokalitet med uavklart vernestatus.

Askeladden 
ID

Lokalitet Vernestatus

51385 Gravfelt. Hvitsten (i matr. Hvitstein).  To rundhauger. På østbrinken av 
en slak, NNV-SSØ-orientert morenerygg, og i NV-kanten av et hogstfelt 
og lengst i N: 1. Klart markert rundhaug; noe stein i dagen, avflatet i 
toppen, synes urørt. Bevokst med gress, lyng og grantrær. D 9m, h 1m. 
31m SSØ for 1 og i SV-enden av hogstfeltet: 2. Klart markert, 
steinblandet rundhaug. Krater i toppen der mye rundkamp er synlig, 
særlig langs kanten. Krateret måler, d 2m, dybde 1,5m. Haugen er 
bevokst med gress, lyng, tornekratt og granplanter. D 16m, h 2m.
Gravfeltet ligger 75m SSØ for SØ-hjørnet av hytta "Gyldendal", gnr 32, 
bnr 3. Slakt Ø-hellende skogsterreng V for E6 og N for fylkesveien 
(Drøbakveien). Utsikten er stengt av skog.

Automatisk 
fredet

41682 Gravfelt.  Hvitsten (i matr. Hvitstein). Samlingen består av 2 
rundhauger og ligger i plenen på sørsiden av hytta på Gyldendal. 
Lengst i V: 1. Klart markert, steinblandet rundhaug. Avflatet i toppen, 
synes urørt. Haugen er nå omgjort til steinbed. I toppen er det et stort 
og gammelt pæretre. D 8m, h 1m. 16m ØSØ for 1: 2. Klart markert, 
steinblandet rundhaug. Bratte kanter. Haugen synes helt utgravd. Et 
uthus med dyp kjeller er bygget i midten. Kantene er gressbevokst. D 
8m, h 1,5m. Samlingens V-ende ligger 6m V for hytta. Flatt skog- og 
åkerlandskap V for E6 på nordsiden for fylkesveien fra Verpet 
(Møbelhuset) ved E6 til Drøbak. I NV sees driftsbygningen på Hvitsten.

Automatisk 
fredet

265825-0 Mulig gravhaug i hage rett nord for hytte. Ca. 6 m N-S, 6,5 m Ø-V og ca. 
0,7 m høy. Den har en ujevn oval form, og er dårlig markert mot vest 
og nord. Det står to store løvtrær på haugen. Den har en noe ujevn 
profil som kan skyldes trærne. Haugen er dekket av gress. Haugen 
består av jord og spredte stein. Mot nord ligger det stein som ligger 
oppå haugen. Det ble torvet av et 2x1 m bredt område i den nordre 
delen av haugen for å avklare om det var en gravhaug eller ikke. Det 
ble observert at de synlige steinene ligger over torva. 5-10 cm jord 

Uavklart

http://www.askeladden.ra.no/


side 15 av 17

Kilde: Riksantikvaren http://askeladden.ra.no/sok

Andre kulturminner

Det er ikke SEFRAK-registrerte bygninger eller andre kulturminner fra nyere tid i plan- og 
influensområdet.

Verneverdi

Lokalitetene id 51385 og 41682 utgjør et samlet miljø med til sammen fire gravhauger fra jernalderen 
som ligger i kanten på et slakt østhellende skogsterreng. Allerede etablerte tiltak, slik som store 
samferdselsanlegg, næringsareal (bensinstasjon, parkeringsarealer, restaurant, Vestby gjestegård og 
hyttepark) og skog, har redusert opplevelsesverdien. Gravhaugene, som ligger i utkanten av det 
kulturhistoriske jordbrukslandskapet, er vurdert til å ha stor kunnskapsverdi og middels opplevelses- 
og bruksverdi. Samlet stor verdi, nedre del.

Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor

                                                 
                                                                                                     ▲

1.7. Påvirkning og konsekvens

Kulturmiljø 1 Hvitsten/Gyldendal

Kulturmiljøet ligger i sin helhet utenfor planområdet, og blir i noe grad visuelt påvirket av tiltaket. 
Nærføring gir noe endring for delområdet. Hytteområdet vil sammen med terrenginngrep, som 
skjæringer, fyllinger og skråningsutslag, påvirker opplevelsen i det avgrensede kulturmiljøet på 
Hvitsten/Gyldendal noe. Miljøet er i dag allerede forstyrret av moderne inngrep og tiltak i 
nærområdene. Planområdet er trukket lenger nordover for å gi større avstand til, og rom rundt 
kulturminnene med høyest verdi. Gravhaugene innenfor lokalitet id 51385 i sør er vurdert til høyere 
verdi enn restene etter gravminner innenfor lokalitet id 41682. Sistnevnte lokalitet ligger i hagen til 
fritidseiendommen Gyldendal og har begrenset opplevelses- og bruksverdi. Kulturminnene med 
høyest verdi innenfor miljøet har derfor noe bedre avstand til tiltaket i justert planområde. 
Planområdet ligger noe lavere i terrenget enn gravminnene, men utsikten fra gravhaugene i sør er i 
dag stengt av skog. Uten skog vil siktlinjene fra gravminnene bli forstyrret noe av hyttene, men dette 
må ses i lys av allerede etablerte tiltak og bygninger i området. Eksisterende vegetasjon mellom 
planområdet og gravfeltene vil dempe påvirkningen noe. Sammenhengen til nærliggende 
delområder blir svekket, og opplevelsen av kulturminneverdiene i området blir noe redusert. 

Påvirkning: Noe forringet.

som inneholdt glass og moderne tegl ble fjernet. Vest i sjakten ble det 
påtruffet to flate steiner som kan være spor etter eventuelle 
dekkheller. Det er forøvrig nesten ikke stein i sjakten. Det må avdekkes 
mer til våren for avklaring av vernestatus.

http://askeladden.ra.no/sok
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Ut fra atverdien for kulturmiljø 1 Hvitsten/Gyldendal er vurdert til nedre del avstor og påvirkning er
vurdert til noe forringet, vil konsekvensgraden være 1 minus (-),  noe miljøskade for kulturmiljø 1
Hvitsten/Gyldendal.

Samlet er utbyggingsalternativet (detaljreguleringsplanen) vurdert til å gi  noe negativkonsekvens.

Planområdet er som nevnt trukket lenger nordover for å gi større avstand til, og rom rundt
kulturminnene med høyest verdi. Dersom planområdet ikke hadde blitt justert nordover, ville
konsekvensgraden blitt vurdert til 2 minus (- -), betydelig miljøskade for kulturmiljøet.

1.8. Skadereduserende tiltak
I utforming avplaner bør det være et generelt prinsipp å dempe negative virkninger på kulturminner
og kulturlandskap. Skadereduserende tiltak knyttet til kulturminner og kulturmiljø er nært knyttettil
både naturlandskap og kulturlandskap. Skadereduserende tiltak knyttet til landskap vil derfor i
mange tilfeller ha virkning også for kulturminner og kulturmiljø innenfor samme landskapsrom.

• Planområdet er justert og trukket nordover for å gi mindre nærføring til den sørligste rundhaugen
på lokaliteten i sør (id 51385) med høyest verdi avde registrerte lokalitetene i influensområdet. Det
er viktig å sikre god terreng- og vegetasjonsskjerming i buffersone mellom tiltaksområde og
kulturmiljø (rundhauger).

• Skogen mellom gravminnene og planområdet (hytteområdet) utgjør en viktig vegetasjonsbuffer.
Det vil være viktig for kulturmiljøet at eksisterende terreng og vegetasjon i søndre og vestre del av
planområdet i så stor grad som mulig ikke blir berørt. Tiltak må utformes på en måte som ikke
skjemmer kulturmiljøet, men innordner seg miljøet på en god måte. Tiltak langs den vestre
plangrensen må avgrenses i størst mulig grad.

• Høyde og skala på bygningene må tilpasses gravhaugene innenfor lokalitet id 51385, slik at
bygningene ikke kommer i konfliktmed siktlinjene fra lokaliteten.

• Detskal settes opp permanent viltgjerde mellom planområdetog planteskogen. Planområdet må
sikres med midlertidige gjerder i anleggsperioden for å unngå skade på terreng ogvegetasjonsbuffer
mellom planområdet og gravminnene.
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