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FØREORD
Asplan Viak har vore engasjert av Etne Sand & Pukk AS for å starte privat framlegg til
reguleringsplan med føremål å utvida eksisterande uttaksområde på Austrheim i Etne.
Eksisterande uttaksområde (massetak) ligg på Austrheim, ca. 3 kilometer aust for Etne
sentrum, og i kant av moreneavsettinga på Stødleterrassen. Produksjonsanlegget til Etne
Sand og Pukk ligg på Tongane Industriområde i Etne sentrum.
Hordaland fylkeskommune har starta opp fredingssak etter § 19 i kulturminnelova for
kulturminna på Stødleterrassen. Eit område på terrassen er mellombels freda etter § 22 i
Kulturminnelova (Askeladden ID150278). Avgrensing av fredningsområdet er under revisjon,
og det er forventa at arealet for endeleg fredning vil vere noko mindre enn avgrensinga for
det mellombels freda området. Reguleringsplanen for utviding av massetaket går inn i det
mellombels freda området, men held seg utanfor Hordaland fylkeskommune sitt forslag til ny
avgrensing av fredningsområdet.
Reguleringsplanen er ikkje i samsvar med kommuneplanens arealdel. Planen / tiltaket er
vurdert å krevje konsekvensutgreiing etter forskrift om konsekvensutgreiing med forslag til
utarbeiding av planprogram.

Bergen, 12.01.2017
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Arkeolog
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1 HISTORISK UTVIKLING OG MILJØ
1.1 Kulturhistorisk bakgrunn
For 20 000 år sidan låg Vestlandet under tjukk is. I tida etter 10 000 f.Kr. trekte den store
innlandsisen seg tilbake i etappar med mindre tilbakeslag. Dei tidlegaste menneska i Noreg
var fangstfolk, som dreiv med jakt, fiske og sanking. Etter kvart som isen trekte seg tilbake,
fylgde menneska etter. Desse tidlegaste jegerane og samlarane har utnytta store område og
stadig vore på flyttefot. Dei eldste kjende buplassane på Vestlandet er datert til ca. 8-9000
f.Kr.
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Figur 1: Tidstabell med periodar og dateringar (etter Indrelid, 2009).

Perioden yngre steinalder (ca. 4000 – 1800 år f.Kr.) og bronsealder (ca. 1800 – 500 f.Kr.) er
ei brytningstid mellom fangst og jordbruk. Med jordbruket vart menneska meir bufaste fordi
buskapen vart ein stabiliserande faktor i hushaldet. Dei første jordbrukarane slo seg ned på
lettdriven og sjølvdrenerande morenejord i nærleiken av vatn. Mange av buplassane vart lagt
i område som framleis blir brukt til jordbruk. Mykje tydar på at det tidlege jordbruket var ei
tilleggsnæring til jakt, fangst og sanking, som framleis var den viktigaste næringstilgangen i
fleire tusen år. Bondenæringa spreidde seg i aukande tempo i sentrale områder i låglandet. I
bronsealderen vart reiskap, våpen og anna utstyr i hovudsak laga av stein, bein, tre og andre
naturmaterialar som i steinalderen.
Då folk i Sør-Skandinavia gjekk over til jordbruksnæringa, skjedde dette i spreidde tilløp
langs kysten, medan innlandet heldt på jegersamfunnet. Enkelte spreidde funn vitnar om at
folk har kjent til den nye livbergingsmåten i eigna område, men at jakt og fangst fortsett var
det viktigaste livsgrunnlaget på denne tida. Dei tydelegaste teikna på dette er dei nye
reiskapane – skogsryddingsøksene. Innslag av jordbruk og husdyrhald kom først i siste del

av yngre steinalder i dette området. Gjenstandsfunn, buplassar og jordbruksspor
dokumenterer dette. Det tidlegaste jordbruket vart drive ekstensivt, med regelmessige
flyttingar når jorda var utpint.
Dei indre bygdene på Haugalandet har langt tilbake i tid lagt nær naturlege ferdslevegar
mellom fjordsystemet i Sunnhordland og Ryfylke, og fjellområda austover. Det er gjort fleire
funn frå steinalder i desse områda som viser at området har vore i bruk i dei eldste delar av
forhistoria vår. Likevel er det først i yngre del av steinalder, når jordbruket vert ein leveveg, at
funna vert verkeleg rike. Ein ser ei etablering av ei jordbruksbusetnad i yngre steinalder og
vidare fram gjennom bronsealderen. Dei rike jordbruksområda, i særleg grad dei lettdrivne
sandterrassane i Etne ga grunnlag for ei tidleg etablering av jordbruk som viktigaste leveveg.
Menneska vart tidleg bufaste her. Fram mot yngre jernalder ser busetnaden i stor grad ut til å
liggje i dei same områda som dagens jordbruksbusetnad. I jernalder og vikingtid viser
arkeologiske spor og lausfunn at områda har vore rikt busette og har hatt stor makt og
påverknad.
Næringsgrunnlaget i mellomalderen var jordbruk og husdyrhald, fiske, jakt og fangst. Dei
eldste gardane strekte seg over store område og hadde rettar i skog og fjell. Etter kvart som
folketalet auka, vart gardane delt i fleire bruk. På 12-1300-talet haldt delinga og nyryddinga
fram med bondesøner og frigjevne trælar som nybyggjarar. Bøndene eigde ikkje all jorda.
Stormenn, kongen eller kyrkja var store jordeigarar. Ei stor gruppe jordbrukarar var
leiglendingar.
På Stødle voks det fram eit maktsentrum knytt til Erling Skakke og sonen Magnus Erlingsson
som vart krona til konge i Noreg i 1161. Magnus var den første som vart vigsla av kyrkja.
Dette ga ei ny tronfølgjelov som ga kyrkja stor påvkerknad i val av kongar. Magnus var
konge fram til 1184, då han fall i slaget ved Fimreite. Mellomalderkyrkja på Stødle skal vere
bygd av Erling Skakke på 1160-talet. Dette er ei steinkyrkje i romansk stil. Skipet i tre er eit
tilbygg frå 1600-talet. Kyrkja var truleg reist som privat kapell ved kongsgarden.
Etter det løfterike 1200-talet ser det ut til å ha vorte ein stagnasjon og nedgang allereie tidleg
på 1300-talet. I 1349 kom pesten og etterlet eit ukjent tal ofre. Kor mange offer den etterlet
seg veit ingen, men for heile landet døydde meir enn ein tredjedel av alt folket. Ein veit at det
var fleire epidemiar som herja utover heile 1300-talet, men at det var etter Svartedauden at
så mange garder vart lagt øyde. Det vart lett å leige jord, då det på kort tid vart fleire gardar
ledige enn leigarar. Mange forlatne bruk stod til forfall, husa rotna ned, åkrane grodde til med
skog og vart igjen allmenningar, andre vart lagt under nabogarden, eller tekne opp att som
stølsområde.
Utover 1500-talet byrja landet å koma seg etter nedgangstida i dei harde 1300-åra, og
folketalet auka stadig. Fleire av dei nedlagde gardsbruka vart tekne opp igjen. Med aukande
folketal fylgde store gjenryddingar av øydegardar, nydyrking og deling av større gardar.
Samstundes med at skattane steig utover i 1500- og 1600-åra, opna det seg fleire nye
næringsvegar. Bergverksdrift med tilhøyrande ved- og tømmerhogst kom i gang, og
trelasthandel og handtverkarfaga utvikla seg. Sjølv om ei bygd ikkje var direkte råka, ville det
få innverknader. Bøndene fekk betre høve til å selje det dei hadde til overs av produkt på
garden; korn, humle, smør og ost, hestar og slaktefe, huder og skinn. Handelen i byane og
de faste marknadane tok seg opp. Ny matrikkel låg ferdig i 1669, og var frem til 1836
grunnlag for berekning av skattar og fordeling av alle slag forutan å vera eit register over

jordeigedomar. Kongen la ned forbod for dei nye jordeigarane å auke landskylda og
bygselavgifta. Jordeigarane fann det derfor meir lønsamt å setje pengar i sagbruk, skipsfart
og handel, og selte derfor eigedomane sine til leiglendingane. På 1700-talet vart derfor dei
fleste bøndene i bygdene sjølveigarar, og gardar som høyrte til kyrkja og offentlege
institusjonar vart færre.
Jordbruket heldt stand i det gamle sporet fram til 1850 då betre driftsmetodar og nye reiskap
reformerte drifta. Det vestlandske jordbruket hadde hovudvekta på husdyrhald med kjøt- og
mjølkeproduksjon. Tidleg på 1800-talet finn vi derfor ei rekkje meieri rundt om i bygdene.
Maskinjordbruket tok til i 1870-åra. Jordbruket hadde vorte eit handelsjordbruk. Byane vaks,
og aukande industri med nye arbeidsplassar gjorde at marknaden for landbruksproduksjon
auka. Dei store omveltingane i landbruket verka inn på livet i bygdene. Folk hadde pengar,
mange ting måtte kjøpast, og landhandleria vaks fram.
I Sørvest-Noreg sto husmannsvesenet sterkt. Som ordning vaks dette særleg fram frå midten
av 1700-talet. I Etne var det på midten av 1800-talet fleire husmenn enn gardbrukarar.
Juridisk var husmannen ein person som leigde eit stykke jord av ein gardbrukar. Den
viktigaste bandet for ein husmannsfamilie var tilknytinga til husbonden på hovudbruket som
husmannsplassen låg under. Husmannsvesenet voks fram på grunn av sterk folkevekst og
tett busetnad. Utvandringa til Amerika førte til at husmannsvesenet vart avvikla.

1.2 Generelt om kulturlandskap i Etne
Etne er ei vid bygd i inst i Etnefjorden i Sunnhordland. Aust i bygda er det eit trongt skar ved
Håfoss og Vad før landskapet opnar seg opp i Stordalen. Små og store gardsbruk dominerer
landskapet. Ved Stødle og Grindheim ligg det to store moreneterrassar på kvar si side av
Etneelva.
Store delar av dei sentrale områda i Etne har status som kulturlandskap av nasjonal verdi, ei
registrering Riksantikvaren har gjort i samarbeid med fylkeskommunane. Her inngår
Stødleterrassen. Registreringa understrekar kor viktig Etne er i kulturhistoriske
samanhengar. Følgjande går fram av høyringsframlegget. «Etne er ei av dei mest fruktbare
bygdene på Vestlandet, og er særs rik på kulturminner i marka som syner korleis menneske
på ulike sett opp gjennom historia har utnytta dette grøderike området og endra det til
dagens vidstrakte dyrkingsflater. På terrassane er det i nyare tid rydda åkrar fleire stader, og
det er eit masseuttak i sørenden av Stødleterrassen. Landskapet er særs historieforteljande,
og gjev ei sterk oppleving av kontinuitet og tidsdjupne».
Terrasselandskapet på Stødleterassen i Etne kommune er eit særeige og unikt
landskapsrom i regionen, ikkje berre som ein markert lausmasseterrasse i bygda, men og
som eit levande landbruksområde med mange kulturminne av høg nasjonal verdi.
Kulturminna viser stor bredde i og tidsdjupne, heilt i frå steinalder og fram til mellomalderen.
Her er fleire gravfelt, spor etter dyrking, bergkunst og kyrkje frå mellomalder (Hordaland
fylkeskommune 2010). Terrassane er særskild nemnd i denne vurderinga, og her finn ein
noko av dei mest kulturminnerike jordbruksområda på Vestlandet.

2 KULTURMINNE OG KULTURMILJØ I PLANOMRÅDET
I det følgjande vert dei ulike kulturminneobjekta i og ved planområdet presentert.
Opplysningane er i hovudsak henta frå SEFRAK og Askeladden. I planområdet og
influensområdet kan det definerast to ulike kulturmiljø. Inndelinga er dels basert på arbeid
som vart gjort av Asplan Viak i samband med konsekvensutgreiing av ny E134 gjennom Etne
kommune (Statens Vegvesen).

Figur 2. Kulturmiljø ved planområdet. 1: Stødleterrassen, 2: Austrheim. Miljøa er vist med farge for kulturhistorisk
verdi. Grøn linje viser gjeldande forslag til fredningsgrense for Stødleterrassen.

Innanfor sjølve planområdet (blå stipla linje i kart over) er fire nokre objekt oppført i
Askeladden (nasjonal database for kulturminner kulturminnedatabasen).

Figur 3. Kartutsnittet viser freda kulturminne som ligg innafor, eller i grensa for planområdet.

Id 122467, og er ei fjerna gravrøys. Røysa vart arkeologisk undersøkt i 1997 i samband med
utviding av grustaket. Det vart ikkje gjort funn i gravminnet (Johannessen, 1999).
Sommaren 2016 gjennomførte Hordaland fylkeskommune ei arkeologisk registrering i
planområdet. Det vart gjort funn av:
Id 222345 er automatisk freda dyrkningsspor. Meir opplysningar manglar, då rapport frå
registreringa ikkje er ferdig enno.
Id 221784 er automatisk freda busettingsspor. Meir opplysningar manglar, då rapport frå
registreringa ikkje er ferdig enno.
Id 222344 er automatisk freda busettingsspor. Meir opplysningar manglar, då rapport frå
registreringa ikkje er ferdig enno.
Id 221783 er automatisk freda aktivitetsområde. Meir opplysningar manglar, då rapport frå
registreringa ikkje er ferdig enno.
Sjå kap. 2.2 for meir opplysningar om funna.
Sjå pkt. 2.1 når det gjeld tilhøvet mellom forslag til reguleringsplan og forslag til
fredningsgrense for Stødleterrassen.

2.1 Kulturmiljø 1 Stødleterrassen
Stødleterrassen har ein særmerkt samanheng mellom kulturminne og landskap, og store
delar av terrassen er mellombels freda etter § 22 i kulturminnelova. Terrassen er den største
i kommunen og dominerer dei sentrale delane av hovudbygda. Her er svært mange
automatisk freda kulturminne, i første rekke i form av gravhaugar og gravrøyser. I vikingtid
var her setegard for kongen og ut mot kanten av terrassen ligg steinkyrkja på Stødle frå
mellomalderen. Miljøet har også mange bygningar og bygningsmiljø i SEFRAK.

Figur 4. Bildet viser austleg del av det freda området på Stødleterrassen, mot Austrheim og kanten av dagens
massetak. Bildet er teke mot søraust.

Mykje har gått tapt på Stødleterrassen, i hovudsak på grunn av masseuttak. Blant anna veit
ein at mange gravhaugar langs den opphavlege terrassekanten er borte. Stødleterrassen har
likevel store kulturhistoriske verdiar og samanhengar intakt i kulturlandskapet.
Jordbrukslandskapet med tun og smale vegar dominerer.
I Askeladden, ligg Stødleterrassen inne med eit forslag til fredningsgrense som går inn til
kanten av dagens massetak, og stoppar før bruk nr. 1 på Austrheim (sjå omtale kulturmiljø
2). Denne grensa er vist som heiltrukken grøn line i kart under. Fredningsgrensa er til
revidering hos kulturminnemynde. Nytt framlegg er innskrenka, og tar ikkje inn bruka på
Austrheim. Dette får først og fremst følgjer for bruk 10 på Austrheim som i dag er innanfor
det føreslegne fredningsområdet, men som i nytt framlegg kan bli liggande utanfor. Den nye
forslaget er vist med raud stipla linje i kart under.
I denne rapporten er kulturmiljøet for Stødleterrassen avgrensa av Stødle-bruka, og føl elles
terreng og terrassekant – i visse tilfelle samanfallande med det første framlegget til
fredningsgrense. I nord er bruket Mulane teke med (35/7) fordi det landskapsmessig vert

opplevd som del av heilskapen på terrassen. Kulturmiljøet i denne rapporten er såleis noko
vidare enn det siste framlegget for juridisk grense knytt til fredningsforslaget.

Figur 5. Kartutsnittet viser detalj av kulturmiljø 1) Stødleterrassen, og 2) Austrheim. Grense for fredningsområdet
(mellombels) i Askeladden er vist med grøn heil linje. Nytt framlegg til grense for fredninga er vist med raud stipla
linje (ikkje vedteke). Plangrense for massetaket er vist med blå stipla linje.

Terrassen er viktig for Etne kommune, både for den lokal identiteten og som eit symbol for
bygda si rike kulturhistorie. Den nære tilknytinga til utviklinga av kongemakta i Noreg i
mellomalderen er viktig nasjonalt. Dette er eit av dei fremste store kulturmiljøa på Vestlandet,
også med nasjonal verdi. Kulturhistorisk verdi vert sett til stor.

2.2 Kulturmiljø 2, Austrheim
Kulturmiljø 2 Austrheim ligg lengst aust på terrassen, like ved Lonsdalen der terrenget fell
ned mot Håfoss.

Figur 6. Kartet viser kulturmiljø 2 Austrheim. Grøn linje viser forslag til fredningsgrense for Stødleterrassen.
Denne grensa er under revisjon, og nytt framlegg er vist med raud linje.

Figur 7. Ved Austrheim. Sommaren 2016 vart det
funne ein førhistorisk produksjonsstad på flaten – i
form av bl.a. kokegroper. Id 221783

Figur 8. Tunet på bruk 1 på Austrheim. Våningshuset er
SEFRAK nr 1211745 med tidfesting til 1800-talet.

Fram til sommaren 2016 var det ikkje kjent automatisk freda kulturminne i dette kulturmiljøet.
Det var ein kjent funnstad (ID 77917) nordvest i miljøet. Her er det funne ein fot av ei
stjertepotte frå mellomalderen.
Ved arkeologiske registeringar i samband med denne planen, vart det sommaren 2016 gjort
funn av automatisk freda kulturminne innafor planområdet. Desse ligg inne i kulturmiljø 2
Austrheim. Funna er dyrkningslag frå bronsealderen, mogleg rest av ein gravhaug, og eit
produksjonsanlegg frå jernalder. (pers. med. J. Aksdal og A. Nordvik Sætre).
Produksjonsanlegget er eit rikare og meir kompleks funn enn dyrkningslaga. Hordaland
fylkeskommune har ikkje sluttført rapport frå undersøkinga, men funna er lagt inn i
Askeladden utan vidare opplysningar.
Det er gjort mange lausfunn på Austrheim, bl.a bryner, celt, delar av eit einegga sverd,
pilspissar i jern, knivar, m.m. I miljøet er det fleire eldre bygg; og fleire av dei er registert i
SEFRAK. Dei har ei generell datering til 1800-talet. Enkelte av bygga ser ut til å vere
modernisert i nyare tid.

Figur 9. Flyfoto viser SEFRAK-bygg ved g/bnr. 37/31. Dette er registrert som eit vedhus og eit våningshus frå
1800-talet. Ein driftsbygning er borte (grå SEFRAK-markering). Tunet ligg like nord for plangrensa.

Kulturmiljø 2 Austrheim har klare kulturhistoriske verdiar, først og fremst på grunn av at den
opphavlege samanhengen mellom gardsvegar og eldre tun er intakt. Det er óg gjort mange
arkeologiske funn i området, noko som viser at området har vore i bruk langt tilbake i tid.
Fleire av dei automatisk freda kulturminna under bakken som vart avdekka i 2016 er av
vanleg karakter og har ein noko avgrensa kjeldeverdi. Den kulturhistoriske opplevingsverdien
er noko mindre enn ved kulturmiljø 1 Stødleterrassen – først og fremst fordi her ikkje er
synlege førhistoriske kulturminne. Kulturhistorisk verdi vert sett til middels til stor.

3 INFLUENSOMRÅDET:
Sørvest, sør og aust for planområdet er det kulturminnerike område ved Grindheim, Håfoss,
Steine, Mo og Gralsete. I samband med konsekvensutgreiing av ny E134 gjennom Etne vart
desse kulturmiljøa verdivurderte (Statens Vegvesen). I miljøa finn ein eit stort spenn av
kulturminne frå store delar av førhistoria og fram til i dag. Her er mange automatisk freda
kulturminne og eldre bygningsmiljø. Kulturhistorisk verdi er óg knytt til opphavlege tunstrukturar og vegar som føl gamle ferdselsårer.

Figur 10. Kartet viser planområde med blå stipla linje, og definerte, verdivurderte kulturmiljø i og ved planområdet.
Miljøa som er unummerert er vurderte å ligge i planen sitt influensområde. Kart utarbeidd av Asplan Viak AS.

Frå delar av desse områda er dagens massetak synleg, men avstanden er stor. Mellom t.d.
Grindheim og Austrheim er avstanden ca 1 km. målt i luftline.

Figur 11. Utsyn frå Gralsete mot masseuttaket. Biletet er teke mot nordaust. Avstand til planområdet er om lag 2
km. i luftline. Foto: Asplan Viak AS.

Figur 12. Utsyn frå Steine mot massetaket. Biletet er teke mot nord. Foto: Asplan Viak AS.

4 VURDERING AV OMFANG OG KONSEKVENS
Planområdet inkluderer eksisterande uttaksområde og utgjer ca. 230 daa. Av dette arealet
utgjer forslag til utvida uttaksområde om lag 30 daa. Totalt utvida uttak er grovt vurdert til å
utgjere om lag 1,1 – 1,3 millionar m3. Utvidinga vil skje mot nord og aust, og inn på gnr./bnr.
37/10 og 1, samt gnr./bnr. 36/5.
Gjeldande reguleringsgrense ber tydeleg preg av to uavhengige planar for uttak, der
reguleringsgrensa ikkje er sett på bakgrunn av ein heilskapleg avslutningsplan for
istandsetting av inngrepet etter at sanddrifta tar slutt, men har vorte utarbeida over tid.
Asplan Viak AS har tidlegare utarbeidd eit innspel til pågåande fredingssak for Etne Sand og
Pukk AS, der ein ser på korleis masseuttaka på Austrheim og Sørheim kan formgjevast etter
at drifta tek slutt. Det er utarbeidd to konkrete alternativ til korleis uttaksområde kan gjevast
ei avslutta landskapsform. Begge alternativa innebere at eksisterande uttaksområde vert
utvida mot nord. Alternativ 1, jamfør innspel til pågåande fredingssak, er lagt til grunn for
plangrensa i nord.
Kulturmiljø 1, Stødleterrassen: Utvidinga av massetaket ligg utanfor kulturmiljøet slik det er
definert i denne planen. Tiltaket vil skje innafor mellombels fredningsgrense slik ho nå ligg
inne i Askeladden, men utanfor forslag til revisjon av denne grensa. Det er ikkje forventa at
massetaket vil vere synleg sett frå terrasseflaten. Tiltaket vil derimot vere svært synleg sett
inn mot terrassen frå aust og sør – men dette vil ikkje vere ei vesentleg endring samanlikna
med dagens situasjon. Det kan tvert i mot vere positivt at planen kan føre til at avslutninga
mot terrassen kan bli estetisk betra, og at vegetasjon kan dekke «såret». Samla sett vil ikkje
reguleringsplanen og tiltak etter denne planen gje nokon konsekvens for Stødleterrassen
som kulturmiljø. Slik fredningsgrensa for Stødleterrassen er teikna no, kan ein forventa at
reguleringsplanen krev dispensasjon frå kulturminnelova når det gjeld dette kulturmiljøet.
Dersom fredningsgrensa vert justert før planvedtak vil slik dispensasjon ikkje vere naudsynt.
Kulturmiljø 2, Austrheim: Utviding av massetaket går inn i sørleg del av kulturmiljøet. Tre
lokalitetar med automatisk freda funn, Id 222345, 221784 og 222344 blir fjerna. Dette er
dyrkningsslag og busettingsspor – funn som er vanleg førekommande - og det er ikkje
forventa at kjeldeverdien er stor. Kanten for massetaket vil gå like sør for tunet på Austrheim
bruk 1. Avstand frå driftsbygningen til kanten av planlagt massetak vil vere om lag 13 meter.
Lengst aust i planen ligg eit automatisk freda produksjonsanlegg Id 221783. Dette vert
regulert til LNF med omsynssone vern. Inngrep i kulturmiljøet på Austrheim er ein negativ
konsekvens, dels som følgje av at automatisk freda kulturminne går tapt, dels fordi tiltaket
kjem nær inn mot eit eldre bygningsmiljø. Reguleringsplanforslaget er i seg sjølv ein søknad
om dispensasjon frå Kulturminnelova for dei automatisk freda funna, jf. kml § 8, 4 ledd. Det
kan forventast at det kan bli sett vilkår om arkeologisk undersøking av funna, dersom
Riksantikvaren gjev slik dispensasjon. I så tilfelle kan det stillast vilkår om at funna bli nærare
undersøkte og kjeldeverdien sikra for ettertida. Samla sett vert negativ konsekvens som
følgje av tiltak etter reguleringsplanen vurdert til middels.
Influensområdet: Utviding av massetaket vil vere synleg frå kulturmiljø sørvest, sør og aust
for planområdet. Massetaket er i dag allereie godt synleg. Ei ny avslutning av massetaket –
og ei utviding austover, vil ikkje føre til vesentleg endring av opplevinga av kulturlandskapet.
Dette vert forsterka av at avstanden mellom massetaket og kulturminna er relativt stort. Ein

forventar dermed ikkje at reguleringsplanen vil gje negative konsekvensar for kulturmiljø i
influensområdet.
Samla vurdering: Det er positivt for kulturmiljø at det freda produksjonsanlegget (Id 221783)
vert regulert til LNF med omsynssone, og at planen sikrar at massetaket får ei avslutning og
ei utforming som på sikt kan redusere dei negative visuelle konsekvensane som tiltaket har i
dag. Ved kulturmiljøet på Austrheim vil tiltak etter reguleringsplanen ha ein middels negativ
konsekvens på kulturminner. Stødleterrassen som kulturmiljø vert ikkje vesentleg påverka av
tiltaket.

5 OPPFØLGING OG AVBØTANDE TILTAK
I utforming av planar skal det vere eit generelt prinsipp å søke å dempe negative verknader
på kulturminner og kulturlandskap. Ei god tilpassing til landskap reduserer negative
konsekvensar, og nye inngrep i området bør ideelt sett leggjast i god avstand til kulturminne
og kulturmiljø. Avbøtande tiltak knytt til kulturminne og kulturmiljø har derfor samanheng til
naturlandskap og kulturlandskap. Avbøtande tiltak knytt til landskap vil derfor i mange tilfelle
ha verknad også for kulturminne og kulturmiljø innafor same landskapsrom.
Negativ verknad på kulturminne kan dempast noko dersom grensa for masseuttaket vert
justert sørover. Det er truleg likevel utfordrande å unngå direkte konflikt med nokre av dei
nye funna som vart påvist sommaren 2016. Ein må derfor forventa at funna krev
dispensasjon frå kulturminnelova dersom tiltaket skal gjennomførast slik planen no føreligg.
Eventuelle krav om arkeologisk undersøking av funna kan vere eit kompenserande tiltak.
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