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Forslag til detaljreguleringsplan for utvidelse av Mester Grønn , Kjenner vestre,
gnr/bnr 163/30 , Lier kommune, Buskerud fylke – tillatelse til inngrep i automatisk
fredete kulturminner, jf. kulturminneloven § 8 fjerde ledd

Konflikt med id 15 7520 (bosetnings spor ) .

Vi viser til deres brev av 11. oktober 2016, der Riksantikvaren blir bedt om å uttale seg
til forslag til detaljreguleringsplan for utvidelse av Mester Grønn, Kjenner vestre,
gnr/bnr 163/30 i Lier kommune. Det vises også til brev av 21. oktober 2016 fra
Ku lturhistorisk museum.

Innenfor reguler ingsområdet er det registrert automatisk fredete bosetningsspor som er
i konflikt med forslag til detaljreguleringsplan. Kulturminnene er fredet i medhold av
lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 4 første ledd.

I henhold til kulturminneloven § 8 fjerde ledd skal det, i forbindelse med behandlingen
av reguleringsplan, tas stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep i automatisk
fredete kulturminner som blir berørt av planen. Riksantikvar en er rette myndighet til å
fatte avgjørelse i slike saker, jf. Forskrift om faglig ansvarsfordeling mv. etter
kulturminneloven § 1 nr. 1.

Bakgrunn
Mester Grønn AS planlegger å utvide sin virksomhet på Gjellebekk i Lier kommune.
Planområdet omfatter eks isterende, utbygde arealer samt et område for utvidelse mot
sørøst. Området foreslås regulert til kombinert formål for industri og handel med
plasskrevende varer. Fylkeskommunen foretok maskinell sjakting i dyrket mark i 2012.
Det ble påvist åtte strukture r tolket som to stolpehull og seks nedgravninger - id 157520 .
Lokaliteten vil bli direkte berørt ved realisering av tiltaket.

Buskerud f ylkeskommune bemerker
Buskerud fylkeskommune viser til at det i Lierskogen er det kjent et fåtall kullgroper
som viser til kullproduksjon samt at enkelte gravminner og små gravfelt vitner om
spredt bosetning. Det er også registrert enkelte bosetningsspor i form av stolpehull og
kokegroper i nærområdet. Disse ligger sp redt og gir liten forståelse om hvilke
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aktiviteter som har satt spor etter seg. Det samme er tilfellet med den omsøkte
lokaliteten, hvor strukturene ligger spredt og uten klar sammenheng. Det
vitenskapelige potensialet ved en evt. arkeologisk undersøkelse anses å være noe
begrenset. Fylkeskommunen anbefaler at det gis dispensasjon mot at et utvalg av
strukturene graves ut. Samtidig påpekes det at fylkeskommunen ikke vil se det som
negativt dersom lokaliteten frigis uten vilkår.

Kulturhistorisk museum bemer ker
Kulturhistorisk museum sier seg enig i fylkeskommunens vurderinger. Lierskogen er
relativt sterkt utbygget, og den omsøkte lokaliteten grenser til eksisterende
næringsbebyggelse, like sør for Liertoppen kjøpesenter. Sju sjakter ble lagt i skrånende
ter reng i vestre del av lokaliteten, mens ytterligere sju sjakter ble lagt over en sandrygg
og flate lenger øst. Strukturene ligger svært spredt innenfor den 2 950 kvm. store
lokaliteten. Stolpehullene ligger i hellingen, nedenfor sandryggen, med 50 meters
av stand mellom seg. Det ble utvidet omkring stolpehullene uten at det ble påvist
ytterligere strukturer. Flere av gropene ligger på sandryggen. De inneholder både
skjørbrente og ubrente steiner samt trekull. Flere av dem er beskrevet som diffuse og
med irreg ulær form, og de framstår som lite distinkte på bildene i rapporten. Det ble
ikke gjort daterbare funn og det foreligger ikke radiologiske dateringer, men det er
antatt at strukturene er fra jernalder.

De omsøkte kulturminnene er av en vanlig forekommende type. Formidlings - og
bevaringsverdien anses som lav. Kulturhistorisk museum sier seg enig i
fylkeskommunens vurdering, og mener det kan gis tillatelse til inngrep i den omsøkte
lokaliteten. Kulturhistorisk museum har de senere årene lagt en mer skjerpet vurdering
til grunn mht. om det bør knyttes vilkår til en dispensasjon eller ikke. Kulturhistorisk
museum kan ikke se at en arkeologisk undersøkelse vil gi vesentlig ny informasjon om
aktuelle problem stillinger i området. Kulturhistorisk museum vurderer så ledes at
resultatene fra en utgravning ikke vil stå i forhold til den arbeidsinnsats og de
kostnader som kreves , og at lokaliteten dermed kan dispenseres uten vilkår.

Riksantikvarens merknader og vurdering av saken
Riksantikvaren sier seg enig i Kulturhi storisk museum sine vurderinger om at det er lite
hensiktsmessig å gjøre ytterligere undersøke lser av de omsøkte automatisk fredete
bosetningssporene.

Riksantikvaren finner med dette at detaljreguleringsplan for utvidelse av Mester Grønn,
kan godkjennes uten vilkår om arkeologiske utgravninger av de omsøkte automatisk
fredete bosetningssporene , før tiltak etter planen realiseres, jf. vedlagte kart.

Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens bestemmelser:

”Det er ikke stilt vilkår om arkeologiske undersøkelser forbundet med dispensasjonen av de
berørte automatisk fredete bosetningssporene – id 157520 , som er markert som
bestemmelsesområde #1 i plankartet .
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Dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket forutsetter at
ovennevnte tekst innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Riksantikvaren ber
Buskerud fylkeskommune om å klargjøre dette i sin endelige uttalelse til Lier
kommun e.

Vi ber også om at foreliggende uttalelse fra Riksantikvaren til fylkeskommunen i saken,
vedlegges fylkeskommunens endelige uttalelse til kommunen.

Vennlig hilsen

Isa Trøim (e.f.)
seksjonssjef

Olaf Sverre Berntsen
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent

Vedlegg: Reguleringskart.

Kopi til: Kulturhistorisk museum - Universitetet i Oslo, Postboks 6762 St. Olavs
plass, 0130 OSLO


