
Vedlegg til KU- Eydehavn 

Notat – Kulturminner, - miljø og -landskap 

Alle alternativene ligger øst for Eydehavn, som er et større kulturmiljø med eldre bebyggelse, 

delvis knyttet til industrien på Eydehavn, som ble etablert i årene fra 1912- 1918.   

I området, som tidligere hette Nes, er det også eldre bebyggelse, noe med opprinnelse fra 

1700 tallet, men hovedsakelig fra 1800-tallet. 

Alle traseene kommer i nærheten av kulturminner på Elly Eydes vei. 

Alle alternativene berører registreringene A-E 

 

 



A 

Husklynge i Elly Eydes vei. Bebyggelse reist i forbindelse med Nitriden, rundt 1915. 
 

 
Sefraknr. 0906-1301-033, 52/333, (lyst. karakteristisk hus) bygd 1917. Foto AK.  

 

     
Sefraknr. 0906-1301-030, 52/631 og nr. 031,         Sefraknr. 0906-1301-032, 52/406, bygd 1913 
52/632, bygd 1914. Foto AK.                                  som arbeiderbolig tilhørende Nitriden. Foto AK. 
 
  

Husklyngen er regulert til antikvarisk spesialområde i reguleringsplan for Eydehavn industri- 

og havneområde, vedtatt 26.10.2000. 

Traseen ligger noe øst for husklynga, og vil trolig ikke få noen innvirkning på det lille 

bygningsmiljøet.  

 

 

 

 

 



B 

Eydehavn gamle skole med to tilhørende boliger. 

 
Sefraknr. 0906-1301-043, 52/240, Eydehavn skole, bygd 1915 (nå leiligheter). Foto AK. 
 

 
To ganske små boliger som trolig tilhørte skolen opprinnelig. Foto AK. 
 

Sefrak 0906-1301-045, gnr. 52, bnr.134, Bolig med bu, uvisst byggeår 
Sefrak 0906-1301-044, gnr. 52, bnr.133, Bolig, bygd 1916 
 

Bygningene er regulert til antikvarisk spesialområde i reguleringsplan for Eydehavn industri- 

og havneområde, som ble vedtatt 26.05.2005. 

Traseene tangerer bygningsmiljø rundt den gamle skolebygningen. Veitraseen vil komme 

ganske nær, men vil trolig ikke få noen konsekvens for kulturminnene. 

C 

Neskilen gruver, Hensynssone H390_14 i kommuneplanen. 

Ligger ikke så nær traseen at det er vurdert til å gi noen konsekvenser for opplevelsen av 

disse gruvene som kulturminner. 



D 

«Ulfsryggen», sefrak 0906-1201-006, gnr. 63, bnr. 7, bolighus, bygd i 1788, og låve, bygd ca. 

1900.  

 
«Ulfsryggen» med våningshuset vent utover Neskilen. Foto AK. 

 

Eiendommen er uregulert, og er heller ikke omfattet av hensynssone H_570, kulturmiljø i 

kommuneplanen.  

Her vil den nye veien følge eksisterende vei, og ikke gi konskvenser for anlegget, utover det 

veien allerede gjør i dag. 

 

E 

 
«Snekkenes» 

 

«Snekkenes», sefrak 0906-1303-001 og 002, gnr. 52, bnr. 492, bolig med bu, bygd ca 1850,  

Eiendommen er hensynssone H_ 570 i kommuneplanen og regulert til boligformål i 

reguleringsplan for Eydehavn, 1983. 



Veiomleggingen vil gi positiv konsekvens for bygningene, siden en allerede innregulert 

rundkjøring ikke vil bli realisert. 

 

Alternativ 1- tunell 

 

Alternativ 2: Lilla 

Tangerer hensynssone H 570- 30, 31 og 32, som tilsvarer område nr. 20 Eydehavn i 

kommunedelplan for sikring og videreutvikling av bevaringsverdig bebyggelse og områdene 

rundt. Formelt vern som hensynssone H_ 570 i kommuneplanen.  

 
Kjæret 

 

2a) «Kjæret», gnr. 52, bnr. 602, sefrak 0906-1303-009, bygd 1917. Frittliggende enebolig. 

Traseen berører kulturminnet i liten grad. 

Alternativ 3: Blå 

Blått alternativ berører ingen registrerte kulturminner utover A- E, som blir berørt av alle 

alternativene. 

Alternativ 4: Rød  

4a) «Urholt»,  sefraknr. 0906-1301-047, gnr. 52, bnr. 129, bygd 1915. 

    
«Urholt», bilde fra sefrakregisteret          Det samme huset, kommunens skråfoto i 2004. 

 



Alternativ 4 vil få alvorlige konsekvenser for dette kulturminnet, da veialternativet vil skjære 

inn rett bak huset. Huset må trolig rives. 

 

4b)  

Automatisk fredet kulturminne, lokalitet: 131813. Bosetting/ aktivitetsområde fra steinalderen. 

Enkelte kvarts og flint funn pluss trekull. Ligger ca. 30-40 cm under markoverflaten. Et 

markant trekullag. 

Området er regulert i reguleringsplan for Eydehavn Øst Endring, vedtatt 31.01.1991. 

Det følger rapport fra kulturhistorisk registrering med planen, som konkluderer med at 

planforslaget er i konflikt med kulturminner. 

Alternativ 4, rød, vil få svært alvorlige konsekvenser for denne lokaliteten. Evt. inngrep krever 

tillatelse til inngrep, jf. kulturminneloven § 8. Hvis slik tillatelse kan gis, vil sannsynligvis en 

utgravning være påkrevd. 

 

Konsekvenser for kulturminner, - miljø og landskap 

Lilla og blått alternativ vil gi begrensa konsekvenser for kjente kulturminner. 

Rødt alternativ vil gi svært alvorlige konsekvenser for kulturminnene merket 4a og 4b. Begge 

disse må trolig jevnes med jorden som følge av veiutbyggingen. 4b er automatisk fredet. 

Med tanke på kulturminneverdiene langs strekningen bør rødt alternativ unngås. 

 

 

 

Nora Moberg Lillegaard 05.10.2017 


