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Rådmannens forslag til vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering for Holmenfoss
kraftverk bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 1-3).
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 02.09.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering for Holmenfoss kraftverk
bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 1-3).
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

Bakgrunn for saken:
Plankontoret Hallvard Homme AS har utarbeidet forslag til reguleringsplan (detaljregulering)
for nytt kraftverk i tilknytning til utløpet av Kleivsetelva på Holmen.

Forslagsstiller er Olaf Holmen.
Forslaget la opprinnelig opp til en mindre boligfortetting (3-4 boligtomter), men har blitt
redusert til å omfatte kraftverket og arealene langs sjøen på nordsiden av Kleivsetelva.
Bakgrunn for reduksjonen er innsigelser fra Fylkesmannen og Statens vegvesen. Det viktig for
forslagsstiller å få sluttbehandlet planen slik at kraftverket kan realiseres, derfor er planen
redusert i omfang.
Planens innhold:
Planen omfatter areal til ny kraftstasjon, rørgate og eksisterende dam ved krysset på E39, samt
atkomst til den kommunale veien på Holmen. Forslagsstiller legger opp til at kraftverket skal
bygges mest mulig likt det opprinnelige kraftverket som var på Holmen, med hensyn til
plassering og utforming.
Selve kraftstasjonen er planlagt på ca. kote 3+, og damkrone på kote 38+.
Langs sjøen er det innregulert ett eksisterende uthus og bryggeanlegg.
Områdene rundt utbyggingsområdene er avsatt til landbruks, natur og frilufts formål. Det
foreligger to automatisk fredede kulturminner i planen som begge er avmerket båndlagt etter
kulturminneloven. Det ene kulturminnet ligger i deler av rørgatetraseen, og forutsetter tillatelse
etter kulturminneloven om røret skal legges gjennom den båndlagte sonen.
Det er avmerket to kulturmiljøhensynsoner i LNFR området etter eget ønske fra forslagsstiller.
Innenfor disse områdene er det funnet nyere tids kulturminner fra industrisamfunnet på
Holmen.

Kartutsnitt: Viser reguleringsplanforslaget i transparent.
Planprosess:
Det ble varslet oppstart av planarbeid i 2009 for hele Holmen med tilhørende kommunal vei
fram til E39. Administrasjonen la på delegert myndighet et konkret forslaget ut på offentlig
ettersyn og høring i perioden 16.10.2014- 15.12.2014 (det opprinnelige forlaget fremkommet

av side 9 av planbeskrivelsen). Innspillene fra offentlig ettersyn er kommentert i
planbeskrivelsen side 24-26.
I forbindelse med reduksjon av planens størrelse er det foretatt mindre justeringer av innholdet.
I hovedsak utfylling av planbeskrivelsen og mindre justeringer av bestemmelser. Det reviderte
forslaget ble sendt på en begrenset høring i perioden 29.6.2015- 10.8.2015. Etter
høringsfristens utløp har det kommet inn 4 merknader:
Fylkesmannen i Vest-Agder, brev datert 26.6.2015
Miljøvernavdelingen har den 13.11.2014 avgitt uttalelse til detaljreguleringsplan for Holmen. I
tillegg til boliger mv. omfattet planforslaget også kraftverk, noe som i tidligere tider også
hadde vært på stedet. Avdelingen hadde innsigelse til deler av planforslaget, men ikke til den
delen som omfattet kraftverket.
Foreliggende planforslag er redusert til kun å gjelde området mellom E39 og sjøen på nord og
vestsiden av Kleivsetelva. Arealbruken er den samme som i tidligere planforslag, men
reguleringsbestemmelsene er blitt justert.
Miljøvernavdelingen har etter foretatte endringer ikke lenger innsigelse til planforslaget.
Statens vegvesen, brev datert 28.7.2015
Reguleringsplanen som nå er på høring, er en justering av detaljregulering for Holmen, som
var på høring høsten 2014. Planen skal legge til rette for bygging av kraftverk med tilhørende
anlegg i Holmenfossen.
I følge planbeskrivelsen og bestemmelsene skal planlagt inntak til kraftverket ligge på
kotehøyde 38 moh. Inntaksdammen ligger i tilknytning til fylling for E39 og Statens vegvesen
forutsetter at høyden til denne ikke endres ved utbygging av anlegget. Vi legger også til grunn
at utbygging av anlegget for øvrig ikke kommer i konflikt med fylling/bæring for E39.
Statens vegvesen har ellers ingen merknader til planforslaget.
Administrasjonens kommentar:
Merknadene vurderes å være ivaretatt i forslaget.
NVE, brev datert 29.7.2015
Vi viser til brev 29.06.2015 med offentlig ettersyn av detaljregulering for Holmenfoss
kraftverk. NVE har i brev 10.10.2012 vurdert tiltaket som ikke konsesjonspliktig etter
vannressurslovens § 8 (vårt saksnummer 201103359). Det ble vist til plan- og bygningsloven
for videre saksbehandling. NVE ga innspill ved oppstart av detaljreguleringen 27.04.2009.
Det er nå utarbeidet et forslag til detaljregulering. NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og
skredfare i arealplanar angir at reell flom- og skredfare skal utredes og håndteres i
reguleringsplan. Det skal ikke tillates tiltak i reguleringsplan som ikke har tilstrekkelig
sikkerhet mot flom- og skredfare, jamfør TEK10 §§7-2 og 7-3. Plan- og bygningslovens § 28-1
gir kommunen et særlig ansvar i å sørge for at det ikke bebygges dersom grunnen ikke er
tilstrekkelig sikker.
Risiko- og sårbarhetsanalysen er mangelfull. Det er ikke vist til noen gjennomført
flomvurdering. Det er ikke vist til foreliggende aktsomhetskart for snøskred og jord- og
flomskred, som begge angir aktsomhetsområder innenfor planområdet. Aktsomhetskartene er
tilgjengelige på innsynsløsningen NVE Atlas. Planområdet ligger på løsmasser under marin
grense. Løsmassekartet fra NGU er grovmasket og forekomst av kvikkleire kan ikke utelukkes.

Aktsomhetsområdene i planområdet og planområdets lokalisering på løsmasser under marin
grense og nærhet til vassdrag medfører at en grundig behandling av flom- og skredfare er
påkrevet i planarbeidet.
NVE fraråder Søgne kommune å vedta detaljreguleringen inntil det foreligger
dokumentasjon på at sikkerhet mot flom- og skredfare er ivaretatt i henhold til TEK10.
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen vil anføre at det er uheldig at NVE som fagmyndighet fremmer så
omfattende merknader/råd i sluttfasen av planprosessen. NVE er tilskrevet når planen ble lagt
ut på offentlig ettersyn og det kom ingen merknader eller innsigelser til planforslaget.
Det gir uforutsigbare prosesser og er samsvarer dårlig med de nasjonale målsetningene om å
effektivisere planprosessene. Etter plan- og bygningslovens § 3-2 tredje ledd har offentlige
organer en plikt til å delta i planleggingen. Kommunen må kunne forvente av NVE setter seg
inn saken og fremmer sitt syn allerede ved høring av første utkast av planen.
Merknader som går på risiko og sårbarhet vil kommunen i realiteten aldri kunne se bort fra,
ettersom kommunen vil være ansvarlig dersom noen av de potensielle farene skulle inntreffe.
Spørsmålet er da hvordan saken kan løses på hensiktsmessig måte uten å forskyve
planprosessen tilbake til start.
Administrasjon vil påpeke at planprosessen har pågått siden 2008 og forslagsstiller nærmest
har gitt opp å få en endelig vedtatt plan. Det forklarer også hvorfor aktsomhetskartene for ras i
planbeskrivelsen er utdatert i forhold de de nyeste kartene til NVE (de gamle kartene viser at
Holmen ikke er rasutsatt).
Administrasjonen er enig med NVE at utgangspunktet er at risiko og fare skal utredes som en
del av reguleringsplanprosessen. Reelle hensyn tilsier likevel at man i denne saken bør kunne
fravike retningslinjene til NVE. Selv om retningslinjene skal avvikes må kommunen på en
annen måte oppfylle plikten som følger av § 28-1 med tilhørende byggteknisk forskrift.
Administrasjonen mener man kan oppfylle plikten med å knytte en særskilt bestemmelse med
krav om nærmere undersøkelser før utbyggingen kan gjennomføres jf. pbl § 12-7.
Bestemmelsen vil da fungere som et vilkår som må være oppfylt før planen kan realiseres.
Av NVEs Atlas fremkommer at deler av områdene i planen som er avsatt til LNFR og
småbåtanlegg i sjø og vassdrag potensielt kan være utløpsområde for snøskred. Langs elva
fremkommer en sone som viser potensielt løsmasseskred (jord og flom). Det må presiseres at
det er tale om grovmaskete aktsomhetskart med lav posisjonell- og tematisk nøyaktighet. Ut fra
erfaringer fra tilsvarende saker vil det mest sannsynlige utfallet være at tiltakene gjennomføres,
eventuelt med avbøtende tiltak.

Kartutsnitt: Viser NVEs naturfarebase under tjenesten NVE Atlas.
Administrasjonen foreslår derfor at følgende ny felles bestemmelse opprettes § 1 e):
Før det kan gis igangsettingstillatelse til nye byggverk eller terrenginngrep skal det
dokumenteres at tiltakene ikke er skred eller flomutsatt, samt at byggegrunn er stabil i
samsvar med byggteknisk forskrift §§ 7-1, 7-2, 7-3.
Videre foreslår administrasjonen at ordlyden i bestemmelsen § 3.1 om plasseringshøyde (3
moh.) på kraftstasjon utgår og at bygget heller måles fra planert terreng. Det vil muliggjøre at
terrenget kan heves ytterligere dersom flom og skredundersøkelsene skulle konkludere med det
vil være et nødvendig avbøtende tiltak.
Ny ordlyd i § 3.1:
Bebygd areal på kraftstasjon skal ikke utgjøre mer enn 50m2, og mønehøyden skal ikke
overstige 6 meter fra planert terreng.
Administrasjonen har oppdatert bestemmelsene og planbeskrivelsen i samsvar med overnevnte.
Saksutredning:
Planforslaget legger opp til etablering av et mindre kraftverk med årsproduksjon på 0,97
GWh/år og maksimal ytelse på 330 kW iht. rapport utarbeidet av Småkraftverk (vedlegg 4).
NVE besluttet i vedtak 10.10.2012 at tiltaket ikke behøver konsesjon etter vannressursloven §
8. Beslutningen ble tatt etter en høring til berørte myndigheter. Spørsmålet om kraftverket kan
tillates etablert er godt opplyst gjennom både høring etter vannressursloven og plan- og
bygningsloven.
Virkninger av å etablere kraftverk knytter i det vesentlige til naturmangfold og eventuell
landskapspåvirkning, samt den nye informasjonen som NVE har fremsatt angående risiko og
sårbarhetsforhold.
Drift av kraftverket vil gi redusert vannføring i Kleivsetelva mellom dammen og kraftstasjon.
Det må forventes å kunne påvirke kantvegetasjon og økologien i, og i tilknytning til elva.
Område langs elva er befart og kartlagt som en del av planarbeidet. Det er ikke avdekket

naturmangfold av regional eller nasjonal betydning. Det fremkommer heller ikke av det
offentlige kartgrunnlaget (Miljødirektoratets naturbase) registeringer.
Fylkesmannens miljøvernavdeling opplyser at nedre del av vassdraget er sjøørretførende.
Forslagstiller mener sjøørret ikke går lengre enn opp i elva enn til nederste bru (20 meter fra
flomålet).
Administrasjonen kan ikke utelukke at vassdraget er sjøørretførende, men vil presisere at
eventuell anadrom laksefisk ikke kommer lenger opp i elva enn til fossen, som er i overkant av
100 meter fra flomålet.
Hva gjelder kantvegetasjon, organismer i elva og fugl og dyreliv i tilknytning til elva vurderes
de negative virkningene som akseptabel, ettersom mangfoldet vurderes å være representativt
for område og således ikke har noe spesielt høy verdi.
I forhold til negative virkninger på sjøørret er administrasjonen av den oppfatning at de bør
begrenses jf. naturmangfoldloven § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.
Spørsmålet er da om det er hensiktsmessig å knytte bestemmelser til planen for å avbøte
virkninger, eksempelvis minstevannføring for å sikre livsgrunnlaget for sjøørreten i elva.
Minste lavvannsføring opplyses å være 27 l/s og knytter seg til naturlig nok til
sommermånedene juli og august. I søknaden om konsesjonsfritak til NVE fremgår det at
anlegget har planlagt slipp tilsvarende alminnelig lavvannsføring. NVE opplyser at vedtaket
forutsettes gjennomført i samsvar med fremlagte planer som lå med søknaden konsesjonsfritak
til NVE. Av NVEs vedtak fremgår:
«… Med kraftverket i drift skal det til enhver tid slippes forbi inntaket en
minstevannføring tilsvarende alminnelig lavvannføring, oppgitt i meldingen til 27 l/s.
Dersom tilsiget er mindre enn fastsatt minstevannføring, skal hele tilsiget slippes forbi
inntaket»
Administrasjonen legger til grunn at minstevannføring er sikret gjennom særlovsbehandlingen
til vassdragsmyndighetene. Dersom minstevannføring skal lavere forutsettes nye behandling
hos NVE ettersom det inngår i vedtaket.
Videre krever tiltaket tillatelse etter lakse- og innlandsfiskeloven som forvaltes av
Fylkesmannen. Loven åpner for vilkår i tillatelsen og Fylkesmannen varsler allerede under
høringen at de vil stille krav til vannføring.
Med bakgrunn i overforstående finner administrasjonen det som uhensiktsmessig å knytte egne
bestemmelser etter plan- og bygningsloven. Det vurderes som tilstrekkelig ivaretatt gjennom
annen lovgivning.
Administrasjonen finner kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldloven (nml) § 8 som
tilstrekkelig og at føre-var-prinsippet i nml.§ 9 ikke kommer til anvendelse. Den samlede
belastningen og økosystemtilnæring jf. nml. § 10 vurderes som akseptabel jf. vurderingen
overfor. Naturmangfoldloven § 11 kostnader ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver
kommer ikke til anvendelse i plansaken og spørsmål knyttet til nml. § 12 om miljøforsvarlige
teknikker og driftsmetoder vurderes ivaretatt gjennom særlovgivning.
I forhold til landskapsvirkninger vil en rørgate bli synlig på avstand, men virkningene vurderes
likevel å være begrenset, ettersom terrenget stiger nord og øst for kraftverket. Fra sør vil

rørgaten fanges opp av bakenforliggende terreng. Fra øst – motsatt side av Trysfjorden – vil
tiltaket være noe mer synlig.
Område har i dag rikelig med vegetasjon og med revegetering etter anleggsperioden vil tiltaket
ha en begrenset negativ virkning på landskapet.

Fig: 3D modell Holmen i dag (viser terreng/høydeforskjell mellom E39 og Holmen).
Forslagsstiller har i planprosessen hatt sterkt fokus på tilpasning til eksisterende kulturmiljø på
Holmen. Det er knyttet detaljerte bestemmelser til utforming av kraftstasjon, og forslagsstiller
vurderer å kle rørgaten i trevirke for å gjøre den mest mulig stedstilpasset.
Fylkeskonservatoren presiserer at det bør legges opp til minst mulig berøring av kulturminnet
som ligger i rørgaten, og at røret bør graves ned eller tildekkes. Prosjektert løsning for rørgate
må forelegges Fylkeskonservator om det kommer i konflikt med kulturminnet.
Den opprinnelige risiko og sårbarhetsanalysen avdekket opprinnelig ikke noen spesielle
forhold. Administrasjonen har oppdatert ROS-analysen etter NVEs siste innspill med krav om
nærmere fagkyndige undersøkelser før en utbygging kan gjennomføres.
I gjeldende kommuneplan er område avsatt til landbruk, natur, og frilufts formål samt reindrift
(LNFR). Område rundt dammen er delvis avsatt til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
(grov avgrensning rundt riksveien).
Reguleringsplanen er i strid med overordnet plan. Administrasjonen legger til grunn at avviket
ikke er av vesentlig betydning ettersom småkraftverk ligger tett opp mot det som kan
klassifiseres som stedbunden næring som inngår i formålet LNFR.
Konklusjon:
Administrasjonen vil tilrå at forslaget vedtas.
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TEGNFORKLARING
Arealformål og hensynsoner:

Energianlegg
Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
Uthus/naust/badehus
Kjøreveg
Annen veggrunn - grøntareal

N
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LNFR-areal for nødvendige tiltak for LNFR
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
Faresone - Høyspenningsanlegg (ink høyspentkabler)
Angitthensynsone - Bevaring kulturmiljø
Båndlegging etter lov om kulturminner

Linjer og symboler:
Planens begrensning
Formålsgrense
Faresonegrense
Byggegrense
Angitthensyngrense
Båndlegginggrense nåværende
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Bestemmelser
Detaljregulering for Holmen foss kraftverk
Planid:200902
Dato:12. august2015

1. Felles bestemmelser
a) Ved behandlingav søknadom tiltak skaldetpåsesat bebyggelsenfår engodform og
materialbehandling,og at bygninger i sammeområde får en harmonisk og god
utforming med hensyn til plassering, møneretning,takvinkel, materialbruk og
fargesetting.
b) Det tillates gravd ned strømkablerog kommunaltekniskeanleggfor gjennomføring
av byggetiltak.
c) Før førstebygge- eller anleggstiltakblir satt i gangskal det utarbeidestegningerog
skisser,inkludert situasjonsplanog teknisk plan, som viser detaljert de tiltak som
skal settesi verk. Tegningerskal væreferdige før utbyggingtar til, og skal legges
fram for kommunenfor godkjenning.
d) Ved massetilførselskal det benyttes rene masserfor å forhindre spredning av
fremmedeplantearter.
e) Før det kan gis igangsettingstillatelsetil nye byggverkeller terrenginngrepskal det
dokumenteresat tiltakeneikke er skredeller flomutsatt,samtat byggegrunn er stabil
i samsvarmedbyggtekniskforskrift §§ 7-1, 7-2, 7-3.

2. Bebyggelse og anlegg , Pbl §12-5 nr. 1
2.1

Energianlegg – vannkraft (BE)

a) Innenfor områdeter dettillatt å etableredemningog vanninntak,trykkrør og småkraftanlegg/turbin, generatorhusog andreaksessoriske
tiltak somleddi
vannkraftproduksjon.
b) Formålsgrensen
er byggegrense.
c) Damkroneskalligg påkotehøyde38 moh.
d) Trykkrøret skal følge fundamentfra gammelrørgate, og skal i minst mulig grad
berøretekniskekulturminner langsKleivsetelva.Trykkrøretkan enten gravesnedi
grunneneller monterespåbetongfundament
påbakken.
e) Bebygdarealpå kraftstasjonskal ikke utgjøremer enn50 m², og mønehøydenskal
ikke overstige6 meterfra planertterreng.

Detaljregulering
forHolmen
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f) Fasadenkanværei betong/glass/na
tursteinog/eller trepanel.
g) Taktekkingskal væreav skifer eller tegl.
h) Før det kan gis igangsettingstillatelseskal sakenforeleggesFylkesmanneni VestAgderfor behandlingetterlakse- og innlandsfiskeloven.
2.2
Småbåtanlegg i sjø og vass drag med tilhør ende strandsone (BBS )
a) Innenfor områdeBBS tillates bryggeanlegg
, båtlagringog fortøyningsinnretninger.
Brygger skal anlegges innenfor de angitte byggrenser. Utenfor de angitte
byggegrensertillateskun etablertmoringerog utriggerefor fartøy.
Utriggereskalplasseresnormaltpå bryggenskaifront og minst 3 meterfra endenav
brygge. Utriggere skal ha maks bredde0,5 meter og maks lengde8 meter. Både
utrigger og moringerskal væreinnenfor det avsattearealformålet,tilsvarendeskal
samtligefortøyningsinnretningerleggesslik at fortøyd fartøy blir liggendeinnenfor
arealformålet.
2.3
Uthus/ naust /badehus (BUN)
a) InnenforbyggeområdeBUN tillatesetablert1 uthus.
b) Uthuset skal ikke utgjøremer enn25m2 bruksarealog mønehøyde
n skal ikke overstige4,0 moh.
c) Takvinkelenskalværesaltakmellom22 og 40 grader.
d) Fargepå bygg og tak skal værerød.Lister rundt vindu og dører,samtvannbordkan
værehvite.

3. Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur, Pbl §12-5 nr. 2
3.1 Kjøreveg (Skv1) privat
Veger tilkomst til kraftverkog småbåtanlegg
og uthus.

4. Bruk og vern av sjø og vassdrag, Pbl § 12-5 nr. 6
4.1 Bruk og vern av sjø og vassdr ag med tilhørende strandsone (Vbr)
Dettesjøområdetskalværeinngrepsfritt.

5 Hensyns soner , Pbl § 12-5 nr. 6
5.1 Faresone, høyspe ntanlegg (H_370)
Innenforhensynssonene
er detikke tillatt medterreng- eller byggetiltak.
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5.2 Båndleggingssone etter Lov om kulturminner (H_730_1-2)
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1. Innledning
Formålet med den planen som i det følgende blir gjort rede for er å legge til rette for bygging av et
småkraftverk i Kleivsettelva. Det er arbeidet med denne ideen i lang tid. Forprosjekt er utarbeidet,
med 3 ulike alternativ:
a) inntak i utløpet av Kleivsetvann
b) inntak ca 500 m oppstrøms E39
c) inntak i eksisterende dam ca. 20 m nedstrøms E39
Forprosjekt konkluderte med at alternativ c burde velges. Forslagsstiller og grunneier/fallrettseier
Olav Holmen har valgt å gå videre med dette prosjekt.
Kraftverksprosjektet er avklart i forhold til Energiloven, prosjektet trenger ikke konsesjonsbehandles,
og skal kun forholde til Pbl.
Opprinnelig ble planarbeidet startet med et tilleggsformål, nemlig også å legge til rette for
boligbygging/fortetting i Holmen‐området. Av hensyn til innspill ved offentlig ettersyn er forslaget
redusert til kun å omfatte kraftverket.
Planområdet er også et gammelt industrisamfunn med ruiner etter industribygninger. Området
hadde et eget kraftverk med utgangspunkt i fossefallet: Holmenfossen. Dette skal i planen vurderes
gjenoppbygd med ny teknologi. I planområdet vil det bli satt av areal til bla. bebyggelse, energianlegg
– vannkraft, samferdselsanlegg, landbruksformål, sjørelaterte anlegg, mm.
I planprosessen er det lagt spesiell vekt på følgende:


ROS‐ analyser, herunder:
o

Geologiske vurderinger

o

Skredvurderinger



Landskaps‐ og naturvurderinger



Kulturminner



Lokalisering av et småkraftverk (inntaksanlegg, rørgate, kraftstasjonsbygning og nettstasjon)
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1.1 Planpresentasjon
Plankontoret Hallvard Homme AS er forespurt om å være planfaglig konsulent for planarbeidet og
har utarbeidet planen. Detaljplanen blir levert komplett med planomtale, reguleringsbestemmelser
og digitalt kart og utredninger knyttet til vannkraftanlegget.

Oversiktskart

Planområdet

Kartutsnitt: Lokalisering av planområdet på Holmen, ca. 7 km vest for Søgne sentrum.

Kartutsnitt: Flybilde av planområdet med rød linje
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2. Planprosess og medvirkning
Berørte grunneiere og naboer ble tilskrevet angående planarbeidet den 13.03.2009. Det samme ble
offentlige høringsinstanser som ble vurdert til å ha interesser i området. Arbeidet ble samtidig
kunngjort i Fædrelandsvennen. Innspillfristen ble satt til den 27.04.09
Ved utløpt frist for å komme med innspill, forelå seks innspill til planarbeidet. Innspillene blir
gjennomgått og kommentert nedenfor.
Det gjøres oppmerksom på at innspillene er gitt med bakgrunn i et vesentlig større planområde som
innbefattet flere tiltak enn bare kraftverk, eksempelvis boligutvikling. Se punkt 2.3 om reduksjon av
planområdet.

2.1

Offentlige høringsparter

Dok. 1 Norsk Sjøfartsmuseum, brev datert 02.04.09
Norsk Sjøfartsmuseum viser til at om planen kommer til å omfatte inngrep i sjø eller vassdrag i form
av mudring eller annen graving, utfylling, moringer, pæling eller annet kan det påregnes at NSM vil
måtte gjennomføre en arkeologisk registrering. Det vil være hensiktsmessig å utføre en slik
registrering så tidlig i planprosessen som mulig. På bakgrunn av dette ønsker NSM å motta utkast til
plan så snart denne foreligger.
Våre kommentarer:
Ovennevnte forhold blir ikke berørt i forbindelse med planarbeidet. Det skal ikke iverksettes tiltak i
sjø. Alle anlegg som knyttes til strandlinje og sjø er forutsatt uendret og vil omfatte kun eksisterende
anlegg i sjøkanten og i sjø.
Dok. 2 Statens vegvesen, brev datert 21.04.09
Statens Vegvesen viser til at det ikke er tilfredsstillende forhold for myke trafikanter ved kryssing av
E‐39 fra busslomme på nordre side av E‐39. Om det planlegges flere boliger enn det som er åpnet for
i kommuneplanen forutsetter Statens Vegvesen en utbedring av siktforhold i kryss med E‐39. For
myke trafikanter vil vegvesenet, så lenge nåværende E‐39 opprettholdes, forutsette en undergang
under E‐39 for atkomst til busslomme. Nye boliger må skjermes for trafikkstøy. ÅDT (årsdøgntrafikk)
på denne strekningen er nå ca. 7500.
Våre kommentarer:
Det planlegges kun kraftverk og innspillet vurderes derfor som ivaretatt.
Dok. 3 Fylkesmannen i Vest‐Agder, brev datert 22.04.09:
Fylkesmannen viser til at planområdet er i kommuneplanen i hovedsak vedtatt som LNF‐område og
spredt boligbygging. Det er åpnet for småskala fortetting i spredt boligområde. Fm forutsetter at
kommuneplanen ligger til grunn for planarbeidet.
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Det blir gjort oppmerksom på at planområdet ligger innenfor område som i regionalt miljøprogram
for landbruket i Vest – Agder er del av prioritet kulturlandskap og utmarksområde i Søgne. På
bakgrunn av dette bør jordbrukets kulturlandskap ivaretas under planarbeidet.
Deler av planområdet grenser til sjø og vassdrag. Fylkesmannen minner om St. meld. nr. 26 (2006‐
2007) som er regjeringens miljøpolitiske virkemiddel for å stanse nedbyggingen av 100‐metersbelte.
Til vassdrag oppfordres det til å ha en avstand til bebyggelse på 50‐100 meter.
Utbygging av vassdrag må vurderes av NVE med tanke på konsesjonsplikt. Ved et eventuelt
konsesjonsfritak vil kommunen behandle utbyggingen etter Plan‐ og bygningsloven. Ved å sette av
areal til kraftverk vil dette, uavhengig av konsesjonsplikt/konsesjonsfritak, kreve en vurdering av
virkningen på natur og miljø, og øvrig allmenne interesser. Ved inngrep i vassdrag eller vassdrags‐
belte må detaljplan forelegges Fylkesmannen i Vest‐ Agder, jfr. Vannressurslova § 11 om kantvege‐
tasjon. Det gjøres videre oppmerksom på at inngrep i grunnen må vurderes i forhold til ”bygge‐ og
graveforskriften”. Samt at utfylling og mudring i sjø eller vassdrag i utgangspunktet er forbudt, jfr.
Forurensingsforskriften § 22. Dersom planen forutsetter mudring/dumping må det under planar‐
beidet foretas undersøkelser av sedimenter, naturforhold og biologisk mangfold. Dette må også
behandles av Fylkesmannen i egen søknad.
Planprosessen skal organiseres slik at representant for barn og unge, samt funksjonshemmede får
mulighet til å uttale seg om planen. Planen skal sikre allmenn tilgjengelighet. Planen bør inneholde
bestemmelser som sikrer at fellesarealer, lekeplasser, bolig, parkering og adkomst får universell
utforming. Jfr. Miljøverndepartementets rundskriv T‐2/08 om barn og planlegging, samt rundskriv T‐
5/99B om tilgjengelighet for alle.
Til slutt minnes det om at grenseverdier for støy må overholdes, jf. Retningslinje T‐1442, utgitt av
Miljødepartementet, januar 2005. Fare for radon skal bli vurdert i forbindelse med boligområdet.
Samt at sikkerhets‐ og beredskapsmessige hensyn som må tas med skal innarbeides i
reguleringsbestemmelsene.
Kommentarer:
Fylkesmannens uttale er tatt med i det videre arbeidet med planen. Påkrevde undersøkelser er utført.
Dyrket mark blir ikke berørt av forslaget pga. innskrenkning av planområdet. Arealene rundt
kraftanlegget er regulert til LNFR.
NVE, i samråd med regionale myndigheter har avklart situasjonen for et småkraftverk og kommet til
at det ikke vil kreves konsesjonsbehandling, men ordinær behandling som byggesak etter Pbl.
Innspillene vurderes å være ivaretatt.
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Dok. 4 Vest ‐ Agder fylkeskommune, brev datert 24.04.09:
Fylkeskommunen har interesser i følgende forhold:


Trafikksikkerhet – Om det reguleres inn flere boliger enn det kommuneplanen åpner for
krever FK at det blir etablert planfri krysning av E‐39. Om dette ikke blir gjort vil FK komme
med innsigelse til plan.



Hensynet til de arealbevarende interesser som er knyttet til strandsonen langs sjø og
vassdrag – Planen omfatter småkraftverk. FK peker på at om dette småkraftverket krever
inngrep i 100‐metersebelte til sjø vil FK vurdere innsigelse til plan. FK oppfordrer til å
regulere området hvor det er planlagt småkraftverk til grønne formål.



Allmennhetens friluftsinteresser, jf. Fylkesdelplan for idrett og unges interesser i
planleggingen (rundskriv T‐2/08) – Det må sikres tilgang til sjø og friluftsinteresser i
området. Det bør vurderes om det kan bli et økt behov for båtplasser. Eventuelle nye
båtplasser bør avklares i planprosessen.



Barn og unges interesser, jf. RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen ‐
Barn og unges interesser skal ivaretas. Det må sikres tilgang til leke‐ og utfoldelsesområder
for barn og unge i ulike aldersgrupper. Rekkefølgebestemmelser som sikrer opparbeiding av
disse bør tas inn i reguleringsbestemmelsene.



Gode boligområder tilrettelagt for ulike brukergrupper. – Gang og sykkelvei bør
tilrettelegges for bevegelseshemmede. Det bør sikres et vist antall boliger med universell
utforming.



Forholdet til kulturminner og kulturmiljøer. – Innenfor planområdet finnes det kulturminner
fra slutten av 1600‐tallet. Disse har bevaringsverdi og må sikres gjennom planarbeidet. Det
skal foretas arkeologisk registrering av eventuelle flere automatisk fredede kulturminner.

Kommentarer:
Vest‐Agder Fylkeskommune sine innspill er tatt med i det videre planarbeidet. Selve kraftstasjonen er
foreslått lokalisert innafor 100‐m‐beltet for å maksimere fallet. Kraftstasjonen ligger på kote 3 moh
Det arealet som må disponeres for å gjennomføre tiltaket Energianlegg(inntak, rørgate, kraftstasjon)
er avsatt til byggeområde, energianlegg på detaljplankartet.
Det er avklart arkeologisk registrering i området, egen rapport foreligger. Foreslåtte hensynssoner er
delvis imøtekommet. Automatisk fredete objekt/funn er sikret i planen.

7

Planbeskrivelse – detaljregulering for Holmenfoss kraftverk

Dok 5.

NVE, brev, datert 27.04.09:

NVE viser til at flom, erosjon og skred langs vassdrag er en naturlig prosess, og at det på dette
grunnlag må planlegging og utbygging langs vassdrag ta hensyn til faren for skader som følge av disse
prosessene.
Nye boliger skal som hovedregel plasseres sikkert for en 200‐års flom. Nye boliger skal plassers slik at
sannsynligheten for skred er mindre enn 1/1000. For alle nye byggeområder, og for nærområdene til
disse, skal det vurderes om grunn‐ og terrengforhold kan bli utsatt for skred. Plandokumentet må
tydelig vise hvordan disse forholdene er vurdert, selv om det viser seg at det ikke er fare for nevnte
forhold i området. Dersom det konkluderes med at det er fare for flom etc. må faresone avmerkes på
reguleringskartet, og det må knyttes reguleringsbestemmelser som forbyr eller setter vilkår for tiltak
i disse områdene.
Det gjøres videre oppmerksom på at det kan kreves konsesjon for småkraftanlegget. De viser til egne
internettsider hvor det ligger informasjon om hvordan man går fram for å søke om konsesjon.
NVE ber om at alle elver, bekker, innsjøer blir merket av på plankartet. Disse bør reguleres til bruk og
vern av sjø og vassdrag. Dersom det er spesielle bruks‐ eller vernehensyn langs vassdraget bør
formålet underspesifiseres. Byggegrense på 100 meter til vann og vassdrag bør legges inn i planen.
Elveos og randsoner langs vassdrag er veldig artsrike og bevaringsverdige. I planen bør det gjøres en
konkret vurdering og bli gitt en grunngivelse for byggeavstand til vassdrag. Eventuelle inngrep i
vassdraget eller i vassdragsbelte må beskrives nærmere.
Kommentarer:
NVE sine kommentarer er tatt med i det videre planarbeidet. NVE har i egen sak kommet til at det
ikke kreves konsesjon for gjennomføring av energianlegget.

2.2
Dok. 1

Private innspill
Winfried Pirolt, brev datert 07.04.09:

Winfried Pirolt eier Holmenfoss Kro. Han peker på at Holmefoss Kro trolig ikke blir direkte berørt av
tiltaket, men W. Pirolt ber om at han får en bekreftelse på at planlagt vanninntak til småkraftverk skal
ligge på nedsiden av E‐39. Videre ber han om informasjon om vannføringen kan bli forandret som
følge av et småkraftverk.
Kommentarer:
Planlagt vanninntak til småkraftverket skal ligge på nedsiden av E‐39 (ved kote 38). Vannføringen
forbi hans eiendom vil ikke bli endret som følge av småkraftverket.

8

Planbeskrivelse – detaljregulering for Holmenfoss kraftverk

2.3

Reduksjon av planområdet

Søgne kommune la forslag til reguleringsplan ut på offentlig ettersyn og høring i perioden 16.10.2014
til 15.12.2015.

Kartutsnitt: Viser plankart som ble lagt ut på offentlig ettersyn og høring.

Kommunen fikk innsigelser på flere elementer som knytter seg til utbyggingsområder og
trafikkavvikling. Med bakgrunn i innsigelsene er det besluttet at planen reduseres til kraftverket og
arealene nord for elva.
For revidert forslag vises det til kap 5.
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3 Planstatus
I gjeldende kommuneplan for Søgne er arealene avsatt til LNFR, LNFR‐ område med spredt
boligbebyggelse (både fremtidig og eksisterende), veiareal, samt hensynsone bevaring kulturmiljø.

Kartutsnitt: Utsnitt av gjeldende kommuneplan for området.
Det er angitt i bestemmelsene til kommuneplanen at det tillates etablert 2 nye boliger innenfor
område avsatt til LNFR spredt boligbebyggelse fremtidig.
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3 Beskrivelse av planområdet
3.1

Eiendomsforhold

Innenfor planområdet er det følgende eiendommer:
Eiendom gnr/bnr

Hjemmelshaver

51/1

Olav Holmen

51/8

Jan Barry Holmen

51/13

Leif Oddvar Lindkvist

200/16

Statens vegvesen

Kartutsnitt: Planforslaget med eiendomsgrenser i rødt.

3.2

Bygg, anlegg og fysiske inngrep

Langs sjøen er det etablert ett båthus med tilhørende bryggeanlegg. Over Kleivsettelva er det anlagt
ei mindre bru som knytter områdene sammen. I nord/sør retning går det en høyspent (22kv), og
nord for planområdet ligger E39 med rasteplass. Store deler av arealene mot E39 er
fylling/skråningsutslag til E39 og rasteplassen.
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3.3

Kulturmiljø

SEFRAK bygninger

Kartutsnitt: Det er flere registrerte SEFRAK bygninger i området.
Kulturminner
Innenfor planområdet er det et gammelt industrisamfunn med ruiner etter industribygninger. Vest‐
Agder fylkeskommune har foretatt en arkeologisk forhåndsundersøkelse i planområdet og utarbeidd
en egen rapport om funnene.

Kartutsnitt: Det er registrert flere kulturminner på Holmen. Det er avdekket er nytt funn i
planområdet som ikke fremkommer av kartet (Se vedlagte rapport).
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3.4

Bonitet

I følge bonitetskart fra Skog og landskap domineres område av bebyggelse, landbruk og skog med
middels, høg og lav bonitet.

Kartutsnitt: Bonitetskart (www.skogoglandskap.no)

3.5

Natur‐ og landskapsbeskrivelse

3.5.1 Landbruk
Holmen ligger innenfor område som i regionalt miljøprogram for landbruket i Vest – Agder som er del
av prioritet kulturlandskap og utmarksområde i Søgne.

Kartutsnitt: Kart som viser hvordan Holmen er registrert i miljøprogrammet for landbruket i Vest ‐
Agder (www.knutepunktsorlandet.no)
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3.5.2 Geologi
Berggrunnskart fra NGU viser at berggrunn i område består av Båndgneis, stedvis migmatittisk
(Amfibolitt, biotittgneis i blanding med lys gneis, stedvis granat‐sillimanitt‐cordieritt biotitt gneis og
tynne lag av kvartsitt), vest for ortopyroxenlinjen, pyroxenam.
Båndgneis er en svært vanlig bergart på Sørlandet. Den er lett kjennelig på sitt stripete utseende, da
den består av ulike lag som ligger på hverandre. Det kan være tydelig atskilte lyse og mørke lag eller
nokså like lag som gradvis går over i hverandre. Båndgneis er en rommelig betegnelse som ikke
krever bestemte mineraler, bare at det er en høymetamorf bergart med lagdelt oppbygning. Når
bergarten forvitrer, gir den ofte et godt jordsmonn.

Kartutsnitt: Bergrunnskart frå NGU.
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3.5.3 Løsmasser og skredrisiko
Løsmassekart fra NGU viser at det er elveavsetning og tynn morene i planområdet.

Kartutsnitt: Løsmassekart fra NGU.
Kart fra NGU over skredhendelser viser at det ikke er registrert steinsprang, leirskred, løsmasseskred
etc. i området.

Kartutsnitt: Kart fra NGU over skredhendelser
Skredkartet fra NGU viser at området ikke er kartlagt i henhold til skred.
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Kartutsnitt: Skredkart fra NGU

Kartutsnitt: Kart fra NVE Atlas aktsomhetskart viser potensiell fare for snøskred og løsmasseskred i
tilknytning til elva.
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3.5.4 Vegetasjon
I planområdet er det løvskog og blandingsskog som dominerer.

Kartutsnitt: Skogstyper hentet fra Skog og Landskap

Naturtyper
Planområdet er ikke i berøring med nasjonalt eller viktige naturområder. Lenger sør for planområdet
er det registrert en lokalitet.

Kartutsnitt: Sør/øst for planen ligger det et nasjonalt og regionalt viktig naturområde.
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3.5.5 Biologisk mangfold
I følge Miljødirektoratets naturbase er det registrert en Ålegras lokalitet verdikode C t ved utløpet av
elva. Lokaliteten er ikke innenfor planområdet.

3.5.6 Flom
I følge flomsonekart både hos NGU og NVE er planområdet ikke flomutsatt.

Kartutsnitt: Flomsonekart fra NGU
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4 Beskrivelse av planforslaget og løsninger
4.2

Kraftverk, trykkledning og inntaksdam (BE)

Det er ønskelig å gjenskape kraftstasjonen som en gang fantes i det gamle ”industristedet” Holmen.
Fremdeles er ruiner og fundament fra rørgaten godt synlig i terrenget, og det meste av
inntaksdammen eksisterer fortsatt.
Det er planlagt inntak til kraftverket på kote 38 ved Holmefossen. Eksisterende fundament for
rørgaten planlegges forsterket. Oppå disse vil det bli lagt et stålrør/trykkrør med Ø 500‐600 mm
stålrør eller glassfiberarmert plast. For å fremheve det gamle kraftstasjonspreget vil
stålrøret/trykkrøret bli vurdert innkledd kledd med isolasjon og trepanel.
Inntaksdammen må og forsterkes før den kan bli tatt i bruk igjen. Ved enden av rørgaten, på kote 3
skal det etableres en kraftstasjon. Denne vil få et BYA på ca. 50 m², og ha en maks. mønehøyde på 6
meter. Bygningen vil trolig bli bygd i kombinasjon av betong, glass, stein og tre. Bygget skal bli et
spennende og tilpasset element i bebyggelsen i Holmen, med assosiasjoner til det gamle
industristedet. Det vil bli vektlagt at installasjonene skal bli ”en gammel energibærer” i ny drakt.
Ruiner og fundament fra den gamle kraftstasjonen skal gli inn sammen med de nye installasjonene.
Innenfor område BE tillates etablert tiltak for etablering av et kraftverk. Herunder etablering av
anleggsveier, konstruksjoner og andre tiltak som er nødvendig for drift og etablering av kraftverk.

4.3

Vei (Skv_1)

Tilkomsten vil være via den kommunale vegen til Holmen og skal betjene både uthus, brygge,
kraftanlegg og områder regulert til LNFR.
Siden planen nå kun omfatter realisering av et småkraftverk og eksisterende anlegg vil det ikke være
behov for opprusting av verken den kommunale vegen eller avkjørsel på E39.

4.4

Småbåtanlegg (BBS) og areal for uthus (BUN)

Innenfor planområdet er det innregulert 1 eksisterende uthus (BUN) og tilhørende brygge (BBS).
Bestemmelsene utarbeidet i kombinasjon av tilpasning mot eksisterende situasjon og hensynene i
pbl § 1‐8 og retningslinjer for differensiert strandsoneforvaltning.
Hensynet bak byggegrensene er vise hvor langt ut landfaste brygger og andre varige/irreversible
tiltak kan iverksettes. Utenfor byggegrensene skal det kun etableres tiltak som er nødvendig for
fortøyning av båter, eksempelvis moringer, utriggere, o.l. tiltak.
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4.5

Høyspentledning (H370)

Det går en høyspentledning gjennom planområdet. Denne er merket som hensynssone/fareområde
på plankartet. Tiltak innenfor denne sonen tillates ikke uten avklaring mot linje‐/konsesjonshaver.

4.6

Kulturminner (H570_1, H570_2, H730_1 og H730_2)

Det er utført arkeologiske undersøkelser etter kulturminner i perioden 6.‐10. desember 2010.
Holmen er et svært interessant område i kulturhistorisk sammenheng, og de arkeologiske
undersøkelsene har avdekket automatisk fredede kulturminner, og flere nyere kulturminner.
Automatisk fredet kulturminne har blitt lagt inn som båndlegging etter lov om kulturminner (H730_1‐
2). Den ene lokaliteten er i område avsatt til energianlegg. Skal det foretas inngrep innenfor dette
arealet må det avklares med kulturminnemyndighetene jf. bestemmelsene § 5.2.
Fylkeskonservatoren anbefaler at detaljprosjekteringen legger opp til minst mulig berøring av
kulturminnet, og at det eventuelt graves ned eller tildekkes. Dette må avklares i byggesaken.
I tillegg finnes flere tekniske kulturminner som forslagsstiller mener er viktig å ivareta for fremtiden.
Disse arealene er regulert til hensynsone bevaring kulturmiljø. Det betyr at kulturmiljøet skal tas
hensyn til ved bruk av området som landbruk, natur og friluftsområde..

4.7

Arealoversikt

Type areal

kvm

Energianlegg (BE)

3022

Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende 562
anlegg (BBS)
Uthus/naust/badehus (BUN)

314

Kjøreveg

257

Annen veggrunn

15

LNFR (LNF‐1)

9359

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 2627
strandsone (Vbr)
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5 Planens virkninger
5.1

Landbruk

Planen vurderes i liten grad å innvirke på landbruksinteresser. Det foreligger ikke dyrket mark i
planen, og arealene rundt kraftverket som klassifiseres som utmark og er regulert til LNFR. Planen
vurderes derfor å ha liten innvirkning på landbruksinteresser.

5.2

Friluftsliv

Det er ikke avdekker forhold som tilsier at område har noe særlig verdi i frilufts sammenheng. De
planlagte tiltakene vil heller ikke påvirke friluftslivet. Det vil eksempelvis fortsatt kunne drives fiske i
munningen.
Det legges derfor til grunn at planen ikke har noen negative virkninger av betydning for
friluftsinteresser.

5.3 Barn‐ og unge
Det er ikke avdekket forhold som berører barn og unges interesser i planarbeidet. Det legges derfor
til grunn at forslaget ikke har noen negative virkninger av betydning for barn‐ og unges interesser.

5.3

Naturmangfold, biologisk karlegging

Det er utført undersøkelser knyttet til biologisk mangfold og naturmangfoldkartlegging som en del av
planarbeidet. Det er ikke avdekket sårbare eller truet artsmangfold nedstrøms E39 langs vassdraget.
Fylkesmannen har gitt innspill ved høringen om manglende vurdering etter naturmangfoldloven for
de avsatte arealene langs sjøen. Største delen av utbyggingsarealene langs sjøen er tatt ut i det
reviderte forslaget.
Det er registrert en Ålegras lokalitet ved utløpet av elva som ikke vil bli direkte berørt av forslaget.
Hva gjelder Kleivsettelva og anadrom laksefisk opplyser forslagsstiller at eventuell sjøørret ikke går i
elva pga. stigningen – derav navnet Holmen fossen. Det legges til grunn at dersom vassdraget er
sjøørret førende vil fisken maksimalt kunne komme opp til fallet ved Holmenfossen (ca. 100 meter
fra flomålet).
De negative virkingene først og fremst er i form av reduksjon av vannføring, som oppstår fra
vanninntaket/dammen (overfor Holmen fossen) og ned til punktet hvor vannet slippes ut (nederste
bru).
Når kraftanlegget er unntatt konsesjonsplikt kommer Lakse‐ og innlandsfiskeloven § 7 annet ledd
med tilhørende forskrift om fysiske tiltak i vassdrag til anvendelse. Etter forskriften § 2 andre ledd
kan det settes vilkår for å øke de positive effektene og eller redusere skadevirkningene av tiltaket.
Fylkesmannen vil i en slik tillatelse kunne stille krav om minste vannføring og eventuelle andre
avbøtende tiltak. Det er knyttet en bestemmelse om krav til behandling etter Lakse‐ og
innlandsfiskeloven i tråd med innspill fra Fylkesmannen.
I forhold til anleggsfasen må det påregnes at arealene som er avsatt til utbyggingsformål blir
opparbeidet, og at naturmangfold innenfor disse områdene går tapt. Det anses å være en
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konsekvens av å kunne realisere tiltaket. Ettersom de ikke er avdekket noen rødliste arter eller
foreligger nasjonalt prioriterte naturtyper i området vurderes det som akseptabelt med inngrep.
Det legges til grunn at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig, og prinsippene i naturmangfoldlovens §§
9‐12 er ivaretatt.

5.4

Landskap

Det er kulturlandskap som preger Holmen, det gjelder særlig øst for elva. Selve kraftverket blir
liggende på platået nedenfor E39 og blir lite eksponert. Tiltakene planlegges bygd på eksisterende
ruiner/ anlegg fra tidligere kraftverk og landskapsvirkingene vurderes derfor som akseptabel.
Store deler av planområdet er fyllinger/utslag fra E39.
De negative landskapsvirkingene vurderes derfor til å være små.

5.5

Kulturmiljø

På Holmen har det tidligere vært en stor industrisatsning. Det ønskes igjen å satse på utnytting av
vannkraft fra Holmenfossen. Det er i forbindelse med reguleringen lagt vekt på at det gamle
kraftverket skal kunne “bygges opp igjen” og en vil gjenskape preget av den gamle kraftstasjonen.
Den planlagte utbyggingen som vil komme som følge av detaljplanen vurderes til å være en styrke for
Holmen. Holmen vil kunne utvikle seg i positiv retning med flere fastboende, samtidig som det
kulturelle preget blir tatt vare på.
Kulturmiljøet vurderes som ivaretatt i forslaget. Som en del av detaljprosjekteringen må kulturminnet
i rørtraseen ivaretas. Skal det iverksettes tiltak innenfor båndlegging sonen, forutsetter det tillatelse
fra fylkeskonservator/riksantikvaren.

5.6

Risiko og sårbarhet

Det er foretatt befaring som en del planarbeidet. Flom og erosjon i Kleivsettelva, stormflo,
havnivåstigning, snøras er potensielle temaer.
I det følgende vil en systematisk opplisting av problemstillinger som kan vurderes til å være relevante
for området:
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Tilhøve / uønska hending

ja/nei

Vurdering

Ja

Deler av området i tilknytning til elva er i NVE Atlas
avmerket som utsatt for løsmasseskred (jord og
flomskred). Før det kan iverksettes bygge og
terreng tiltak må potensiell fare knyttet
løsemasseskred i tilknytning til elva utredes
nærmere. Det er sikret gjennom særskilt
reguleringsplanbestemmelse.

Ja

Området er under maringrense (kvikkleire utsatt)
og det må
gjennomføres geotekniske
undersøkelser som viser at byggegrunn er stabil før
bygge‐ og terrengtiltak kan gjennomføres. Det er
sikret
gjennom
særskilt
reguleringsplanbestemmelse om krav til nærmere
undersøkelser.

Nei

Vurdert etter kart frå NGU

Ja

Vestlige deler av planområdet er i følge NVE atlas
aktsomhetskart for skred potensielt utløpsområde
for snøskred. Før det kan oppføres nye byggverk
må skredfaren utredes nærmere.

Nei

Ingen registrerte skred

Ja

Vises til kommentar under løsemasseskred. Må
utredes før tiltak kan iverksettes.

Nei

Norsk Standard og byggeforskrifta.

Nei

Normalt sørlandsklima

Nei

Normalt sørlandsklima

Jord‐/leire‐/løsmasseskred

Kvikkleire, ustadige grunnforhold

Steinras, steinsprang

Is‐/snøskred

Kjente historiske skred

Flomfare

Sterkt vindutsatt, storm/orkan etc.

Mye nedbør

Store snømengder
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Nei

Vurdert etter kart frå NGU

Nei

Ikke relevant

Nei

Ikke relevant

Nei

Ikke relevant

Nei

Ikke relevant

Ja

Det vil bli lagt inn hensynssone i plankartet.

Radon

Brann/eksplosjon ved industrianlegg

Kjemikalieutslipp o.a. forurensing

Olje‐/gassanlegg

Lagringsplass for farlige stoffer

Høgspentledninger
Anlegg for deponering og destruksjon av farlig Nei
avfall

Fines ikke i området

Nei

Ikke relevant

Nei

Ikke relevant

Nei

Ikke aktuelt

Nei

Ikke aktuelt

Ja

Ulykker på E‐39 kan utgjøre en risiko for området.

Strålingsfare fra installasjoner

Gamle fyllplasser

Militære og sivile skytefelt

Dumpeområde
Vil ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på
nærliggende transportårer utgjøre en risiko for
området?
-

Hendelser på vei

-

Hendelser i lufta
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Veier med mye transport av farlig gods

Ja

Det kan bli transportert farlig gods langs E‐39.

Ulykkesbelastede veier

Ja

Det kan inntre ulykker på E‐39.

Støysoner ved infrastruktur

Ja

Ikke relevant.

Strategiske / sårbare objekt
Objekt som kan være særlig utsett for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv og derfor bør ha en
grundig vurdering

Tilhøve / uønska hending

Ja/nei

Vurdering

Ingen tema

Nei

Ikke relevant

6 Innspill ved offentlig ettersyn
I forbindelse med offentlig ettersyn av planen har det kommet inn 7 innspill.
Fylkesmannen i Vest‐Agder brev datert 13.11.2014
Fremmer innsigelser til nye boligtomter og uthus. Gis faglige råd om at det må gjøres vurderinger
etter naturmangfoldloven og at det bør inn bestemmelse som sikrer fare mot spredning av fremmede
plantearter og at fysiske inngrep i Kleivsetelva krever tillatelse etter lakse‐ og innlandsfiskeloven.
Fylkesmannen gir videre råd om at hensynsone kulturmiljø videreføres fra kommuneplanen til
reguleringsplanen.
Administrasjonen kommentar:
Forslaget er nedjustert med bakgrunn i innsigelsene. Det er foretatt vurdering etter
naturmangfoldloven, og det er knyttet bestemmelser om tillatelse etter lakse‐ og innlandsfiskeloven
og spredning mot fremmede plantearter.
Revidert plan berører ikke område med hensynsone.
Samtlige innsigelser og faglige råd vurderes som ivaretatt i revidert forslag.
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Statens vegvesen brev datert 8.12.2014
Ber om at siktforholdene og undergang på E39 utkjøring løses dersom det skal bygges mer enn 1 ny
bolig. Har innsigelse dersom innspillene ivaretas.
Gjør oppmerksom på det planlegges ny E39, med mulighet for bru over Trysfjorden, som kan gi seg
utslag i utsikt og støy.
Administrasjonen kommentar:
Samtlige boligtomter er tatt ut av forslaget.
Samtlige innsigelser og faglige råd vurderes som ivaretatt i revidert forslag.
Vest‐Agder fylkeskommune, brev datert 3.12.2014
Tidligere gitt innspill på trafikksikkerhet, strandsonen, barn og unges interesser, kulturminner og
kulturmiljø. Positiv til rekkefølgekrav på lekeplass. Forhold til kulturminner er ivaretatt, jf. e‐post med
fylkeskonservator av 7.2.11. Det mangler imidlertid markering av hensynsone H730 (kulturminner) og
H570 (bevaring kulturmiljø) på plankartet. Dette må legges inn før sluttbehandling.
Angående kulturminner under vann vises det til e‐post fra Norsk maritimt museum av 24.11.14.
Administrasjonen kommentar:
Hensynsone kulturminner er tatt inn i plankartet.
Planområdet er utenfor hensynsonen «Kulturmiljø» i kommuneplanen, men det er knyttet en
bevaring sone til nyere tids kulturminner etter ønske fra forslagsstiller.
Kystverket, brev datert 11.12.2014.
Kystverket sørøst har ingen merknader til forslaget.
Administrasjonen kommentar:
Tas til etterretning.
Agder Energi nett AS, e‐post datert 17.11.2014
Har nettstasjon i regulerte området som er forsynt med 22 kV linje (rød helsstrukken strek i kartet).
Byggeforbudsone på 15 meter (7,5 meter på hver side) fram til nærmeste bygningsdel.
Gjelder lekeplass og parkanlegg.
Ny bebyggelse og tiltak må ikke gjøre adkomstmuligheten til nettselskapets anlegg vanskeligere enn i
dag, eller medføre ulemper i forbindelse med drift og vedlikehold av anleggene.
Kapasitet og forsterkning av ledningsnett må påregnes. Lokalering av trase til nye nettanlegg må
avklares med AEN.
Administrasjonen kommentar:
Merknadene vurderes som ivaretatt.
Elisabeth Vemmelvik‐Holmen, brev datert 12.12.2014
Gitt innspill tidligere som ikke har kommet med.
Feil fordeling av utgifter på renseanlegg.
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Ønsker forlengelse av brygge under gnr/bnr 51/25.
Administrasjonen kommentar:
Planforslaget er justert og eiendommen blir ikke berørt av revidert forslag.
Ruth Lunde, brev datert 14.12.2014
Kloakkrenseanlegg er fullt utnyttet. Eventuelle utvidelse må utredes teknisk og økonomisk fordeling.
Administrasjonen kommentar:
Utvidelse av renseanlegg er ikke nødvendig da det ikke er tatt med nye boenheter i det reviderte
forslaget.

Vedlegg
Plankart
Bestemmelser
Forprosjekt – Utredning av kraftverksalternativer i Kleivsetelva, (Småkraftkonsult ‐ 2009).
Arkeologiske registreringer – Holmen, gnr. 51 bnr. 1, Søgne kommune (Vest – Agder Fylkeskommune)
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Meldingsskjema for vurdering av konsesjonsplikt etter vannressursloven for
bygging av små kraftverk
(Sendes i tre eksemplarer til NVEs regionkontor, se vedlagt adresseliste)
Tiltakshaver/Eier(e) (navn/selskapsform): Holmen Kraftverk AS (s.u.s) v/ Olav Holmen

Adresse:Holmen Kraftverk v/ Olav Holmen, Holmen, 4640 Søgne.
Prosjektets navn: Holmen Kraftverk
Bekk/elv/vassdrag: Kleivsetelva,022.22Z

Kommune: Søgne Kommune

Kontaktperson(er) (navn/adresse/telefon): Olav Holmen, Holmen, 4640 Søgne
Konsulent og/eller leverandører: Småkraftkonsult AS, Pb 158, 4441 Tonstad
Berører prosjektet vernet område og/eller vernet vassdrag, ev. hvilket: Nei
Berører prosjektet et Samla plan - prosjekt, ev. hvilket: Nei
Har det vært kontakt/inngått avtale med lokalt elverk, ev. hvilket: Ja, Agder Energi Nett AS
Er det reguleringsmagasin i prosjektet? Hvis ja, beskriv på vedlegg. Nei
m3

Inntaksmagasinets volum
Inntaksdammens høyde:

1

m
km2

Nedbørfeltets størrelse (skal være inntegnet på M711-kart)

l/s/km2

Feltets middelavrenning (ovenfor inntaket til kraftstasjonen)

50

Middelvannføring ved inntaket

l/s

Kraftstasjonens maksimale driftsvannføring

l/s

Kraftstasjonens minste driftsvannføring

l/s

Alminnelig lavvannføring

l/s

Planlagt minstevannføring på berørt elvestrekning

l/s

20,44
29
593
1196
120
27

Rørledning (lengde, diameter, skal være inntegnet på kart)
Inntaket på kote:

38

Avløpet på kote: 3

Maksimal ytelse

Diameter: 0,7 meter
Brutto fallhøyde:

Lengde:

160 m
35 m
kW

Driftstid

timer/år

Anslått midlere årsproduksjon

GWh/år

Antall vedlegg som følger skjemaet

27

stk

330
2908
0,97
1

Sted: .......................................... Dato: .................. Underskrift: .....................................................................

Siste utgave: 27.06.03 jpt
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Rapportnavn:

Holmen Kraftverk- Melding om fritak fra konsesjon

Rapportnr:
Oppdragsgiver:
Utarbeidet av:
Håvard Moi

Plankontoret Hallvard Homme AS
Kontrollert av:
Henning Tjørhom

Godkjent

Dato:
31.01.2011

Olav Holmen ønsker å bygge Holmen kraftverk i Søgne kommune, Vest Agder Fylke.
Det planlegges en større oppgradering og utbygging av det gamle industri- og handelsstedet Holmen,
Søgne Kommune i Vest Agder. Det har tidligere vært et lite kraftverk på stedet, og det planlegges nå å
bygge dette opp på nytt og innlemme det i totalplanene. I forbindelse med utarbeidelse av
reguleringsplan for området stilte Fylkesarkeologene seg veldig positivt til å gjenreise kraftverket i det
gamle industristedet.
Vassdraget har sitt utspring i heiområdene nord for Trysfjorden.
Inntaket vil ligge på kote 38 og kraftstasjonen er planlagt på kote 3.
Vannveien vil bestå av ca 160 m åpen rørgate. Installert effekt blir 330 kW og produksjonen er
estimert til ca 0,97 GWh. Utbyggingsprisen er beregnet til 4,17 kr/kWh. Det er planlagt slipp av
minstevannføring lik alminnelig lavvannføring, beregnet til 27 l/s.
Konsekvensene for biologisk mangfold er liten.

Fylke:
Vest-Agder
Nedbørsfelt:

Kommune:
Søgne
Fallhøyde:

Vassdrag:
022.22Z
Vannvei lengde:

Elv:
Kleivsetelva
Vannvei diameter:

[km2]
20,44

[m]

grøft [m]

tunnel [m]

grøft [mm]

tunnel[mm]

35,0

160

0

700

0,00

Slukeevne maks:

Slukeevne min:

Alminnelig lavvanføring:

[l/s]

[l/s]

sommer
[l/s]

vinter [l/s]

[l/s]

1186

120

27

27

27

Installert effekt:

Produksjon pr år:

Utbygningspris:

Utbygningskostnad:

[MW]

[GWh]

[mill.nok]

[kr/kWh]

0,33

0,97

4,17

4,05
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Minstevannføring:
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1. Innledning
Om søkeren
Tiltakshaver er Olav Holmen.
Adresse:
Olav Holmen,
Holmen,
4640 Søgne.

Begrunnelse for tiltaket
Det planlegges en større oppgradering og utbygging av det gamle industri- og handelsstedet Holmen,
Søgne Kommune i Vest Agder. Det har tidligere vært et lite kraftverk på stedet, og det planlegges nå å
bygge dette opp på nytt og innlemme det i totalplanene. Rettighetshavere ønsker samt å utnytte
naturresursene som hører til eiendommene og å styrke næringsgrunnlaget i bygda.
Tiltaket er ikke tidligere vurdert etter vannressursloven.
Områdebeskrivelse
Holmen ligger på østsiden av Trysfjorden i Søgne kommune i Vest Agder.
Kleivsetelva har sitt utspring i heiområdene nord for Trysfjorden. Kleivsetvatnet er en dominerende
del av vassdraget. Bortsett fra området ved Holmen er det lite bebyggelse og lite infrastruktur i
nedbørsfeltet. Like ovenfor Holmen går hovedveien E-39 i bro over Kleivsetelva. Parallelt og like
nord for veien passerer en større kraftlinje i retning øst-vest. Fra Kleivsetvatnet og sørover renner elva
i forholdsvis jevne stryk mot Holmenfossen, som er et ca. 30 m konsentrert fall. Holmenfossen må
karakteriseres som et særpreget landskapselement for området. Kleivsetelva drenerer ut i Trysfjorden
ved Holmen.
På en slette nedenfor Holmenfossen ligger husene i Holmen. Dette fossefallet har i tidligere tider vært
grunnlaget for sagbruk og kverner. I seilskutetiden var det også skipsverft her. Mest kjent er likevel en
fabrikk som laget kjerrehjul. Denne var i drift frem til 1902, da den brant ned. Sagbruksdrift og
trelasthandel fortsatte frem til 1960-årene. Holmen var i tidligere tider ferjeleie for den gamle
hovedveien, postveien. Nedbørsområdet til det planlagte kraftverket har et areal på 20,44 km2.
Kleivsetelva tilhører vassdragsområde 22 og har vassdragsnummer 22.22Z
Se vedlegg 1, for oversiktskart 1:50 000 og vedlegg 2, for situasjonskart 1:1 000

Sammenligning med øvrige nedbørfelt og nærliggende vassdrag
Nedbørsfeltet og vassdraget framstår som vanlig for regionen.

Hoveddata
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Hoveddata for kraftverket går fram av Tabell 1, mens oversikt over elektrisk anlegg går fram Tabell 2.
Tabell 1: Hoveddata for kraftverket.

Hoveddata
Hovedalternativ

TILSIG
Nedbørfelt

2

km

20,44
3

Årlig tilsig til inntaket

mill.m

18,69

Spesifikk avrenning
Middelvannføring
Alminnelig lavvannføring
5-persentil sommer (1/5-30/9)

l/s/km2
l/s
l/s
l/s

29,0
593
27,0
17,0

5-persentil vinter (1/10-30/4)

l/s

91,0

moh.
moh.
m
m

38,0
3,0
200
34,0

kWh/m3

0,08

l/s

1186

Slukeevne, min
Tilløpsrør, diameter

l/s
mm

120
700

Tunnel, tverrsnitt
Tilløpsrør, lengde

m2
m

0,00
160

Tunnel, lengde
Vannvei, lengde
Installert effekt, maks
Brukstid

m
m
MW
timer

0
160
0,33
2908

PRODUKSJON
Produksjon, vinter (1/10 - 30/4)
Produksjon, sommer (1/5 - 30/9)
Produksjon, årlig middel

GWh
GWh
GWh

0,76
0,21
0,97

mill.kr
kr/kWh

4,05
4,17

KRAFTVERK
Inntak
Avløp
Lengde på berørt elvestrekning
Brutto fallhøyde
Midlere energiekvivalent
Slukeevne, maks

ØKONOMI
Utbyggingskostnad pr 1.1.08
Utbyggingspris

Tabell 2: Oversikt over elektrisk anlegg.
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Elektrisk anlegg
GENERATOR
Ytelse

KVA

400

kV

0,69

KVA
kV/kV

400,00
0,69/22

kV
m
m
m

22
200
200
0

Spenning
TRANSFORMATOR
Ytelse
Omsetning
NETTILKNYTNING
Nominell spenning
Lengde total
Lengde jordkabel
Lengde luftlinje

Teknisk plan for det søkte alternativ
Hydrologi og tilsig
Grunnlaget for alle hydrologiske beregninger er tidsserier av vannføring over en lang årrekke. Det
eksisterer i dag ingen måling av vannføring i det aktuelle vassdraget. Videre analyser i denne
rapporten er basert på en sammenligning med en målestasjon i et nedbørfelt med lignende
avløpsforhold. Det er utarbeidet skalert tidsserie for avløp fra valgt sammenligningsstasjon. Det er
flere aktuelle målestasjoner i området hvor 22.22 Søgne er valgt som sammenligningsstasjon.
22.22 Søgne ligger i Søgneelva et par kilometer før utløpet i fjorden. Stasjonen ble opprettet i 1973 i
forbindelse med vannkvalitetsundersøkelser. På tross av mange år (1985-2000) med foreløpige data
ved stasjonen, antas flomverdiene å være pålitelige. Største vannføringsmåling ved stasjonen er på 116
m³/s (des. 1992), som er på nivå med 10- til 20-årsflom.
Feltkarakteristika for sammenligningsstasjonene er vist i tabell 3.
Tabell 3. Aktuell sammenligningsstasjon til Kleivsetelva.
Sted

Periode

22.22 Søgne 1974-2009.

Feltareal
(km2)

Eff. sjø
(%)

Snaufj.
(%)

QN
(l/s∙km2)

Høydeint.
(moh.)

205,6

0,1

0,1

30

10-486

Avrenningskartet har en usikkerhet på ± 20 %.

Tabell 4. Feltparametere til Kleivsetelva.
Sted

Regine

Feltareal
(km2)

QN (61-90)*
(l/s∙km2)

Høydeint.
(moh.)

Kleivsetelva

022.22Z

20,44

29

4-250
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Data som er presentert er tilpasset Kleivsetelva sitt nedbørfelt ved skalering med hensyn på feltareal
og spesifikt normalavløp. Skaleringsfaktoren som er benyttet er: 0,0725.
Med bakgrunn i skalert vannføringsserie for Søgne i perioden 1974-2009 er variasjonene i
middelavløpet fra år til år ved Kleivsetelva presentert i figur 1. NVEs digitale avrenningskart for
perioden 1961-1990 gir spesifikt normalavløp i Kleivsetelva på 29 l/s∙km², som tilsvarer estimert årlig
middelavløp på 593 l/s. Dette tilsvarer et midlere årsavløp på 18,7 mill. m3/år. Avrenningskartet har en
usikkerhet på opp mot ± 20 %.

Figur 1: Variasjon i avrenningen fra år til år i Kleivsetelva.

Figur 2 viser middelvannføringen (flerårsmiddel), medianvannføringen (flerårs median) og
minimumsvannføringen (flerårs minimum) i Kleivsetelva over året, utarbeidet på grunnlag av
observert vannføring ved Søgne i perioden 1974-2009.
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Figur 2: Kurven viser sesongvariasjonen i vannføringen i m3/s i Kleivsetelva basert på flerårs
døgnverdier. Flerårsmiddel, flerårsmedian og flerårsminimum er presentert.

Den skalerte dataserien for Kleivsetelva er brukt til å plotte varighetskurve, slukeevne og sum lavere i
det samme diagrammet, se vedlegg 3.
Inntak
Inntaket blir rett nedenfor E39, Plassering av dam framgår av figur 3.
Inntakskummen blir på nordsiden av terskelen, og her sprenges det en kulp og en grøft for utføring av
rør. Bunnen av grøfta blir 3 m lavere enn vannspeilet i inntaksmagasinet. Ellers vil det ved inntaket
bli anlagt et lukehus, med varegrind etc.

Småkraftkonsult AS 2011

7

Holmen kraftverk

Figur 3: Bilde av område for planlagt dam.

Rørgate
Vannveien vil bestå av åpen rørgate, se vedlegg 2 for trase. Rørgaten vil ha diameter på 700 mm. Data
for rørgate er oppgitt i Tabell .
Tabell 5: Data for rørgata.

RØRGATE
Lengde
Dimensjon

m
m

160
0,70

Rørtype
Grøftebredde
Nedgravd/åpen

m3
m

GRP
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Kraftstasjonen
Stasjonen blir liggende ved sjøen på kote 3, se vedlegg 2 for plassering.
I kraftstasjonen er det planlagt å installeres en Francis turbiner med en samlet effekt på 330 KW.
Generatorene får en samlet ytelse på 400 KVA, spenning 690V. Transformatoren blir på 4000 KVA
med omsetningsforhold på 0,69 KV/22 KV.
Stasjonen vil dekke en flate på ca 80 m2. Data er oppgitt i Tabell . Stasjonen vil bli utformet slik at den
blir best mulig tilpasset omgivelsene.
Tabell 6: Data for kraftverket.

TURBIN
Antall

1

Type

Francis

GENERATOR
Antall
Ytelse
Spenning

MVA

1
0,400

kV

0,69

TRANSFORMATOR
Antall
Ytelse
MVA
Omsetning
kV/kV

1
0,400
0,69/22

AREALBEHOV
Stasjon

m2

80

Parkering m.v

m2

0
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Fig 4: Fra kraftstasjonsområdet

Veibygging
Det vil ikke bli behov for nye veier.
Nettilknytning
Agder Energi Nett AS er områdekonsesjonær og har blitt kontaktet angående nettilknytning.
Kraftverket vil sannsynligvis bli tilkoplet høyspent linjen rett sør for planlagt kraftstasjon, se vedlegg
2 for trase. Kabelen blir gravd ned i veien.
Tabell 7: Data for nettilknytting.

NETTILKNYTNING
Nominell spenning
Lengde total
Lengde jordkabel
Lengde luftlinje
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Massetak og deponi
Det er ikke ansett å bli behov for eget massetak eller deponi. Eventuell overskuddsmasse vil bli
tilpasset landskapet.
Kjøremønster og drift av kraftverket
Kraftverket er ikke planlagt for effektkjøring.
Kostnadsoverslag
Kostnadsoverslag for Holmen Kraftverker oppgitt i Tabell .
Tabell 8: Kostnadsoverslag Holmen kraftverk.

Kostnader

Mill. NOK
pr 1.1.05

Mill. NOK
pr 1.1.10

0,27
0,48
0,40
1,57

0,77
0,56
0,52
1,74

0,10
0,03
0,00
2,84

0,11
0,03
0,00
3,72

Detaljprosjektering (5 %)
Byggeledelse (2 %)
Uforutsett (10 %)
Renter i byggetiden (6 %)
ANDRE KOSTNADER

0,17
0,06
0,28
0,17
0,68

0,20
0,07
0,33
0,20
0,78

TOTALE KOSTNADER FOR KRAFTVERKET
Utbyggingskostnad [kr/kWh]

3,52
3,63

4,05
4,17

Inntakskonstruksjon; dam, luker, varegrind,
lukehus
Rørgate; rør, grøfter
Kraftstasjon; bygg
Kraftstasjon; maskin/elektro, løftekran
Transportanlegg; anleggsvei og
transportkostnader
Anleggsbidrag nett og kraftlinje
Tunnel
TOTALE BYGG OG MASKINKOSTNADER

Priser pr 1.1.2005 (Referanse 1). I tillegg er det lagt inn en prisstigning på 15 % (pr 1.1.2010). Dette er
gjort på bakgrunn av NVE-notat og SSb sin prisindeks.

Fordeler og ulemper ved tiltaket
Fordeler
Det vil bli produsert ”grønn fornybar strøm”. Kraftverket vil gi økte skatteinntekter til kommunen
samt styrke næringsgrunnlaget til selskapet. Tiltaket vil videre styrke næringsgrunnlaget i regionen. I
utbyggingsperioden vil lokale entreprenører i størst mulig grad bli brukt, noe som vil styrke
sysselsettingen i kommunen.
Ulemper
Det kan bli redusert livskvalitet for moser og lav i umiddelbar nærhet av vannstrengen.
Kantvegetasjon langs elva kan bli påvirket.
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Arealbruk og, eiendomsforhold
Arealbruk
Anslag over arealbruk går fram av Tabell .
Tabell 9: Oversikt over arealbruk i anleggs- og driftsfase for Holmen kraftverk.

Arealbruk
Driftsfase
Stasjonsområde [m2]
Vei [m2]
Inntak [m2]
Dammer [m2]
Vannvei [m2]
Neddemt areal [m2]
Tørrlagt areal [m2]
Totalt [m2]

Anleggsfase
100
0
50
50
200
0
0
400

Stasjonsområde [m2]
Vei [m2]
Inntak [m2]
Dammer [m2]
Vannvei [m2]
Neddemt areal [m2]
Tørrlagt areal [m2]
Totalt [m2]

200
100
200
2000
0
0
2500

Eiendomsforhold
Tiltakshaver er Olav Holmen. Oversikt over berørt fallrettshaver og grunneier går fram av Tabell .
Tabell 10:Oversikt over grunneiere/ fallrettshavere.

Grunneiere/ Fallrettshavere

Gnr

Bnr

Olav Holmen, Holmen, 4640 Søgne.

51

1

Jan Holmen, Holmen 44, 4640 Søgne.

51

8

Forholdet til offentlige planer og nasjonale føringer
Kommuneplan
Tiltaksområdets er vist i ny utarbeidet reguleringsplan, se vedlegg 2..
Samlet plan for vassdrag (SP)
Tiltaket er ikke tidligere behandlet i samlet plan.
Verneplan for vassdrag
Tiltaket er ikke berørt av Verneplan for vassdrag.
Nasjonale laksevassdrag
Tiltaket er ikke en del av Nasjonale laksevassdrag.
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Andre planer
Tiltaket berører ikke andre kjente planer.
Inngrepsfrie naturområder (INON)
Tiltaket vil ikke redusere areal med inngrepsfri natur (INON).
Alternative utbyggingsløsninger
Det ble vurdert å ha inntaket i Kleivsetvatnet, samt bruk av regulering av Kleivsetvatnet.
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2. Virkning for miljø, naturressurser og samfunn
Hydrologi

Kleivsetelva har vanligvis flommer på vinteren og høsten. Lavvannføringer inntreffer oftest om
sommeren.
Alminnelig lavvannføring for Kleivsetelva er beregnet på bakgrunn avsammenligningsstasjonen 22.22
Søgne. Alminnelig lavvannføring for Kleivsetelva er med bakgrunn i dette antatt å være 27 l/s.
5-persentil for Kleivsetelva er estimert på bakgrunn av sammenligningsstasjonen 22.22 Søgne. Med
utgangspunkt i dette er 5-persentilen ved inntaket til kraftverket i Kleivsetelva anslått til å være:


Sommersesongen (1/5 – 30/9): 17 l/s



Vintersesongen (1/10 – 30/4):

91 l/s

Kraftverket blir dimensjonert for å benytte inntil 200 % av middelvannføringen i elva.

Vanntemperatur, isforhold og lokalklima
Framtidig situasjon – anleggsfase
Gravearbeider og lignende vil kunne føre til transport av finpartikler og tilslamming av vassdraget.
Ved endt anleggsperiode vil det bli foretatt en kontrollert utspyling.
Framtidig situasjon - driftsfase
Tiltaket antas ikke å påvirke vanntemperatur, isforhold eller lokalklima i vesentlig grad. Nedstrøms
inntaket vil redusert vannføring kunne føre til økt vanntemperatur om sommeren. Det er ikke forventet
isgang eller økt risiko for frostrøyk som følge av tiltaket.

Grunnvann, flom og erosjon
Grunnvann
Det er ikke funnet opplysninger om viktige grunnvannslokaliteter innenfor influensområdet. Det har
ikke blitt utført grunnvannsundersøkelser i området.
Flom
Det er ikke registrert noen flomskred i området. Vassdraget har vanligvis flommer på vinteren og
høsten. Lavvannføringer inntreffer oftest om sommeren. Maksimale flommer er vist i Figur 5.
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FIGUR 5: Maksimale flommer for Holmen kraftverk.

Erosjon
Det er ikke forventet endring i erosjonsforhold og heller ikke forventet erosjonsskader langs
elvestrekningen eller ved kraftstasjonens utløp.
Det er i dag ikke noe sedimenttransport av betydning i Kleivsetelva. Det er ikke forventet at
kraftverket vil føre til endring i sedimenttransporten eller tilslamming av vassdraget.
Biologisk mangfold
Tiltaksområdet har et biologisk mangfold som er representativ for distriktet.
Fisk og ferskvannsbiologi
Det planlagte småkraftverket vil ikke medføre nevneverdige endringer i vannførings- eller
temperaturforhold i elva nedstrøms kraftstasjonen. Omfanget av tiltaket anses å være av begrenset
betydning for fisk og ferskvannsbiologi.
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Flora og fauna
Flora
Tiltaket vil medføre betydelig reduksjon i vannføringen. Livsgrunnlaget for moser og lav i og i
umiddelbar nærhet av vannstrengen vil svekkes. En sterkt redusert vannføring vil kunne påvirke øvrig
vegetasjon langs Kleivsetelva, men tilførsel av vann fra restfeltet vil motvirke dette.
Fauna
Det er sannsynligvis ikke hekkelokaliteter for fossekall på strekningen. Omfanget av tiltaket anses å
være av begrenset betydning for fauna.

Landskap
Den landskapsmessige konsekvensen av anlegget i driftsfasen er ansett som relativt liten. Det blir noe
påvirkning der rørgaten legges åpen. I anleggsfasen vil det bli behov for noe større arealbruk. Disse vil
bli arrondert og revegetert.
Tiltaket vil ikke resultere i reduksjon av areal med inngrepsfri natur (INON).

Kulturminner
Det er fredete kulturminner i i nærområdet til planlagt rørgate, blant annet ruinene etter bygningene fra
Trysfjord fabrikken. Figur 6 viser utskrift fra databasen Askeladden. Tiltaket vil ikke berøre noen av
disse kulturminnene. I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området stillte
Fylkesarkeologene seg veldig positivt til å gjenreise kraftverket i det gamle industristedet.

Figur 6: Utskrift fra Askeladden.
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Landbruk
Tiltaket antas ikke å påvirke verken jordbruk eller uttak av skog.
Vannkvalitet, vannforsynings- og resipientinteresser
Det er ikke vannforsynings- og resipientinteresser i tiltaksområdet.
Brukerinteresser
Det er ikke antatt at tiltaket vil påvirke brukerinteressene i noen vesentlig grad, verken i anleggs- eller
driftsfasen.
Samiske interesser
Det er ikke samiske interesser i området.
Reindrift
Det er ikke reindrift i området.
Samfunnsmessige virkninger
Tiltaket vil føre til økte skatteinntekter for kommunen. Lokale entreprenører vil kunne bli sysselsatt i
anleggsfasen.
Konsekvenser av kraftlinjer
Kabel graves ned langs veien til tilkoblingspunktet. Det er ikke antatt at kabelen vil føre til noen
negative konsekvenser.

Konsekvenser ved brudd på dam og trykkrør
Brudd på dam
Bruddvannføring fra inntaksdammen vil følge det naturlige løpet til elven ned mot sjøen. Siden
dammen er liten vil ikke bruddvannføringen føre til tap av boligekvivalenter eller skade på
infrastruktur.
Brudd på rørgate
Siden rørgaten går i utmarksområde og bruddvannføringen fra rørgate er relativ liten, vil effekten av
rørbrudd ikke medføre tap av boligekvivalenter eller viktig infrastruktur.

Konsekvens av alternativ utbyggingsløsning
Denne løsningen ble under befaringen ansett for å representere så store naturinngrep at det ville være
urealistisk. Denne løsningen ble derfor forkastet.
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3. Avbøtende tiltak
Avbøtende tiltak i anleggsfasen
Etter endt anleggsperiode vil vann bli sluppet en kort periode for å spyle Kleivsetelva for eventuelt
slam og finpartikler som skyldes damkonstruksjon/inntak. Anleggsområdet vil bli revegetert.
Langsiktige avbøtende tiltak
Kabel for linjetilknytning vil bli nedgravd
Minstevannføring
Minstevannføringen er valgt lik alminnelig lavvannføring beregnet til 27 l/s.. Minstevannføring
kombinert med flomtap og tilsig fra restfelt, er antatt å sikre eventuelle biologiske verdier i
Kleivsetelva.
Minstevannføring og langsiktige avbøtende tiltak anses som tilstrekkelig. Ytterlige avbøtende tiltak
anses ikke nødvendig.
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5. Vedlegg til søknaden
1.
2.
3.

Oversiktskart - Kart over utbyggingsområdet 1:50 000 med inntegnet nedbørfelt. Format:
A4.
Detaljert - Kart over utbyggingsområdet 1:1 000. Format:
Varighetskurver
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Figur 7: Varighetskurve for sommersesongen (1/5 – 30/9).
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Figur 8: Varighetskurve for vintersesongen (1/10 – 30/4).

Figur 9: Varighetskurve, kurve for flomtap og for tap av vann i lavvannsperioden (år).
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Bakgrunn og informasjon om undersøkelsen
Vest-Agder fylkeskommune ble i brev datert den 13. mars 2009 varslet om oppstart av
reguleringsarbeid på Holmen i Søgne kommune. Hensikten med reguleringsplanen er
tilrettelegging for nye boliger, grønt- og fellesområder, samt en kraftstasjon.
Begrunnelsen for undersøkelsene er hjemlet i kulturminnelovens § 9, hvor fylkeskommunen
er forpliktet til å undersøke om større offentlige og private tiltak kan komme i konflikt med
hensynet til automatisk fredede fornminner.
Registreringene ble foretatt den 22. – 26.11.2010. Deltakere på registreringen var Laura
Bunse (5 dagsverk), Ihab Dababsa (4 dagsverk), Yvonne Olsen (1 dagsverk), og
gravemaskinfører Lars Olsen (5 dagsverk). Etterarbeidet ble utført av Laura Bunse den 06. –
10.12.2010 og 13.12.2010 (6 dagsverk). Ekstra innlegg ved Bjarne Tresnes Sørensen og
Gunnar Eikli. Redaktør arbeid ble utført av prosjekt leder Ghattas Sayej den 31.01.2011.
Planområdet, som omfatter rundt 120000 m2, ble undersøkt ved hjelp av visuell
overflateregistrering, maskinell sjakting og prøvestikking. Overflateregistreringen påviste
flere nyere tids kulturminner (ID 140017, 140019, 140020, 140021, 140022). Under
sjaktingen ble det avdekket totalt 1300 m2 fordelt på 12 sjakter. Det ble påvist strukturer i alle
12 sjaktene. Strukturene er konsentrert i 5 områder. Disse ble registrert som ID 140017,
140019, 140020, og er automatisk fredete. Det påpekes imidlertid at hele sletta bør ses som én
sammenhengende lokalitet. Det ble også tatt ett prøvestikk, som påviste en automatisk fredet
steinalderlokalitet (ID 140011).
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Natur- og kulturmiljø i området
Naturmiljø
Planområdet ligger på Holmen i Søgne, nesten i botnen av Trysfjorden. Den vestlige delen av
planarealet ligger på ei slette nede ved fjorden, som avgrenser området i vest og sørvest. Sletta
er bebygget med noen eneboliger. Mellom boligene ligger små parseller med dyrka mark, som
brukes som slåtteeng. Strandsonen er sterk preget av moderne inngrep med naust, ferieboliger
og betongstøpt kai. Nord for sletta renner bekken fra Holmensfossen ut i fjorden. På andre
sida av bekken går E 39, som avgrenser planområdet i nord og nordvest. Terrenget i den
østlige delen av planområdet er preget av skogbevokste bergknauser.

Figur 1 Geografisk orientering.
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Figur 2 Kart over planområdet med plassering av sjaktene.

Sjakter 5-1

Sjakt 12
Sjakt 11

Sjakter 9 (N) og 10 (S)
Sjakt 6

Sjakter 7 (N) – 8 (S)

Figur 3 Kart over sjaktene.
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Kulturmiljø
Nærområdet til Holmen, med Try, Fidje, Eikestøl og Tufte, er generelt rikt på kulturminner
fra ulike perioder. På Holmen er det tidligere ikke registrert automatisk fredete kulturminner.
Under den her presenterte befaringen ble det imidlertid påvist en rekke automatisk fredete
kulturminner fra forskjellige perioder. I tillegg ble det dokumentert en del nyere tids
kulturminner langs Holmenbekken, og i skogen i den østlige delen av planområdet.
På Holmen ble det i mindre grad drevet med jordbruk. Jorda på sletta var vanskelig å dyrke,
men frem til 1900-tallet ble det avlet litt korn og potet. Rester etter utmarksgjerder og
sommerfjøs i skogen vitner om husdyrholdet (Bråstad 1989: 240). Industri og håndverk på
Holmen har i flere hundre år vært viktige inntektskilder for lokalbefolkningen på stedet og i
nærområdet. På 1500-tallet skal det ha vært skipsverft på eiendom 51/8-5. I dag er det ingen
synlige spor etter ”Skipshåla” (ID 103325-1), se innlegg ved Gunnar Eikli nedenfor.
Vannkraften fra Holmensfossen ble grunnlag for sagbruk, trevarefabrikk og kvernhus. Det
første sagbruket ble tatt i drift på 1500-tallet. I 1824 ble det bygget ny sag like nedenfor huset
til Olav Holmen. Trysfjord Fabrikker, som ble tatt i drift i 1896, produserte ulike trevarer,
deriblant kjerrehjul og bordbein. Både sagbrukene og Trysfjord Fabrikker ble ødelagt i
brannen i 1902. Helt siden 1600-tallet har det alltid vært flere kvernhus i drift på Holmen. På
slutten av 1800-tallet var det 4 kverner, 1 nede ved bekkeosen og 3 lengre opp under fossen. 3
kverner ble ødelagt i brannen på 1902. Kun møllen som var bygget lengst opp i terrenget,
overlevde brannen og var i drift helt til 1930-tallet (Bråstad 1989: 241-243, Wigemyr 1981:
211-213 og 216). Se også innlegg ved Bjarne Tresnes Sørensen nedenfor.

Figur 4 Holmen med Trysfjord Fabrikker. Etter Wigemyr 1981: 212.
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Innlegg ved Bjarne Tresnes Sørensen: Bygningsvernsenteret, Fylkeskonservatoren
I juni 1982 ble det utført en SEFRAK-registrering på Holmen. Den omfatter 21 registreringer;
9 stående bygninger, 11 tufter, samt en områderegistrering av tufter etter Trysfjord fabrikker
som brant i 1902. SEFRAK-registreringen langs Holmenbekken omfatter seks tufter mer enn
den arkeologiske rapporten oppgir. Alle tuftene fra denne registreringen er oppmålt og har
funksjonsbeskrivelse for de bygningene som sto på dem. Noe som bare i mindre grad fremgår
av den arkeologiske rapporten. Alle objektene som er omfattet av SEFRAK-registreringen er
kartfestet på økonomisk kartverk. (se vedlegg 8, 9 og 10)
I forslag til kulturvernplan for Søgne kommune fra 1990 anbefales veganlegg med ferjeleier,
samt de tekniske kulturminner langs Holmenfossen, inkludert restene etter den gamle
hjulfabrikken, regulert til bevaringsområde etter Plan- og bygningsloven § 25.6. (se forslag til
Kulturvenplan fra 1990 side 63, samt vedlegg 11 her).
Med grunnlag i det relativt grundige materiale fra SEFRAK-registreringen, den arkeologiske
rapporten og forarbeidet til kommunens kulturplan av 1990, som samlet viser at området
inneholder relativt mange kulturminner, anbefaler vi at hele Holmen reguleres som
hensynssone.
I den sammenheng er vi særlig opptatt av at det prosjekterte trykkrøret for kraftstasjonen får
en trasé som i minst mulig grad berører kulturminnene langs Holmenbekken. På samme måte
er vi opptatt av at kraftstasjonen får en tilpasset utforming. Nye boliger bør arkitektonisk i
størst mulig grad tilpasses områdets eksisterende bebyggelse og utbyggingen må ikke medføre
større og uheldige terrenginngrep.

Innlegg ved Gunnar Eikli: Nasjonal museumshavn og kystkultursenter,
Fylkeskonservatoren.
Holmen i Trysfjorden – ett av landsdelens tidligste ”industristeder”?
Peder Claussøn Friis skriver om Trysfjorden:
”Derimellem løber Trysfiorden ind, udi huilken Fiord det skiønne Skib St.Oluf
bleff bygt Anno 70, 71, oc 72, thi der bygdis paa den udi 3 Åar, oc vaar det paa
kiølen 70 Alne langt. I den Fiord lod Peder Huitfeldt oc bygge st stort Skib Anno
1554” (Samlede Skrifter / Storm 1881:316f).
Orlogsskipet St. Oluf var et svært stort skip for sin tid. Den danske marinehistorikeren Niels
M. Probst oppgir det til 1200 lester (3600 tonn) med en besetning på 1500 mann. (Probst
1996: 57). Omregnet fra sjellandske alen var lengden i kjølen ca. 44 m. Totallengden har
imidlertid vært atskillig større. Dersom disse opplysningene er riktige, var St. Oluf et av
Nord-Europas største skip i sin tid.
Om lag 20 år før hadde Peder Huitfeldt fått bygget et annet ”stort Skib” i Trysfjorden.
Huitfeldt var for øvrig Norges Rikes Kansler en periode, og samme mann som stod for
byggingen av Flekkerhus – de første festingsverkene i Flekkerøy havn.
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Flere kilder opplyser at skipsladninger med tømmer ble ført til Trysfjorden – slik som i 1556
da Huitfeldt fikk ført to skipsladninger med tømmer dit (Sverre Bergh Smith 1927:45). Vi
kjenner ikke til at denne leveransen var knyttet til byggingen av skip, selv om det er rimelig å
anta dette.
Mange forutsetninger skal være på plass for å kunne bygge storskip som St. Oluf. Uten å gå
nærmere inn på dette, er det for Trysfjordens vedkommende rimelig å anta at sagbruksdrift
har vært avgjørende for utviklingen av skipsbyggeriene. I så fall må sagbruket ha vært i drift i
første halvdel av 1500-tallet.
Sagbruksdriften og skipsbyggeriene har vært betydelige. Uten nærmere undersøkelser er det
vanskelig å anslå omfang og det har ganske sikkert variert mye gjennom det 16’de århundret.
En parallell kan muligens antyde noe om mannskapstyrken. Erik XIV, Sveriges konge, anla et
orlogsverft på Björkenäs i Kalmar omtrent på den tid Trysfjorden må ha hatt sin storhetstid.
Her ble det også bygget storskip – nesten på størrelse med St. Oluf. På 1560-tallet var 138
personer engasjert i ulike faggrupper. I tillegg kom mange ”ölänska båtsmän som timmermän
vid skeppsgården och man hade flera sågar i Kalmar området” (Magnusson 1993)
De arkeologiske registreringene viser en rekke udefinert strukturer som er ikke uten videre lar
seg tolke (område mellom lok 140008, 140006 og 103325). Det er rimelig at disse kan knyttes
til verftsvirksomheten på 1500-tallet.
De historiske kildene vedrørende skipsbyggingen nevner bare stedsnavnet Trysfjorden eller
viser bare til skipsnavnet St. Oluf. Holmen, eller det opprinnelige gårdsnavnet Sandnes, er
ikke nevnt. Tradisjonen og navnet ”Skipshola” peker imidlertid tydelig i retning av at
verftsområdet lå i stranda på Holmen, nærmere bestemt i tilknytning til dagens ”Skipshola”.
Virksomheten har imidlertid vært såpas omfattende at det er rimelig å anta at store deler av
slettene ned mot sjøen har vært berørt.

Automatisk fredete kulturminner i planområdet
Det er tidligere ikke registrert automatisk fredete kulturminner i planområdet. Under den her
presenterte registreringen ble det imidlertid påvist flere automatisk fredete kulturminner
fordelt på 6 områder (ID 140006, 140008, 140011, 140012, 140014, 140015). En
gjennomgang av de nyregistrerte automatisk fredete kulturminnene følger i neste kapitlet.
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Figur 5 Oversikt over automatisk fredete og nyere tids kulturminner på Holmen. Områdene med automatisk
fredete kulturminner er markert i rødt. Kart: Askeladden.

Nyere tids kulturminner i planområdet
I planområdet er det tidligere registrert en tradisjonslokalitet (ID 103325). Dessuten ble det
under registreringen dokumentert flere nyere tids kulturminner innenfor planarealet (ID
140017, 140019, 140020, 140021, 140022). En gjennomgang av nyregistreringene følger i
neste kapitlet.
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Automatisk fredete kulturminner i nærheten av planområdet
I nærområdet er det registrert flere automatisk fredete kulturminner fra ulike perioder. På
Åsan lengre sør i Trysfjorden er det påvist flere gravrøyser fra jernalderen (ID 91247). På Try
i botnen av Trysfjorden er det registrert en steinalderlokalitet (ID 91262) samt en gravhaug fra
jernalderen (ID 121248). I tillegg er det påvist deler av den gamle postveien fra
førreformatorisk tid (ID 105096, 105101, 105104, 105108, 105109). På Eikestøl er det
dokumentert ei gravrøys fra jernalderen (ID 91270). På Tufte er det registrert et røysfelt med
flere gravminner fra jernalderen (ID 91271).

Figur 6 Oversikt over automatisk fredete kulturminner i nærområdet. Kart: Askeladden.
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Undersøkelsesmetoder
Metodene som ble brukt for befaringen var visuell overflateregistrering, maskinell sjakting og
prøvestikking. Ved overflateregistrering undersøkes et område for kulturminner og spor av
fortidig aktivitet som er synlige på markoverflaten, som gravrøyser, tufter eller fangstgroper.
På denne måten får man også et inntrykk av landskapet, slik at det kan vurderes om det er
hensiktsmessig med videre undersøkelser ved hjelp av andre metoder.
Maskinell sjakting brukes i hovedsak på dyrket mark og går ut på å fjerne torven og omrotete
toppjordlag med gravemaskin for å komme ned på den naturlige undergrunnen. Ved å fjerne
toppjordlagene blir spor etter fortidig aktivitet og bosetning i form av sammenhengende
kulturlag og enkelte strukturer synlige. Sistnevnte omfatter blant annet kokegroper, ildsteder
og stolpehull etter fortidige hus, som fremstår som nedskjæringer i undergrunnen. Siden
formålet med denne metoden er å få et representativt bilde av området, skal sjaktene avdekke
om lag 10 – 15 % av planarealet. Sjaktene er som regel mellom 2 – 4 m brede og blir lagt med
5 – 20 m avstand. Lengde og antall varierer, alt etter terreng og størrelsen på
undersøkelsesområdet.
Prøvestikking går ut på å dokumentere kulturminner som ligger skjult under bakken. Metoden
brukes i hovedsak til å finne boplasser fra steinalder, men også kulturlag fra yngre perioder
kan påvises på denne måten. Landskapet blir undersøkt for potensielle bosetnings- eller
rasteplasser, der særlig høyden over havet, men også ly, fangstmuligheter etc. kan være
viktige faktorer. I det utvalgte området blir det tatt prøvestikk med spade på ca. 40 x 40 cm og
ned til steril undergrunn. Massene blir såldet og sett gjennom for redskaper, avfall fra
redskapsproduksjon, keramikk og lignende. I tillegg blir kulturlag som er synlige i profilen
dokumentert.

Resultat av registreringen
Sammendrag
Registreringen påviste flere automatisk fredete og nyere tids kulturminner i planområdet. Ved
visuell overflateregistrering ble det dokumentert ruiner av sagbruket og Trysfjord Fabrikker
langs Holmenbekken (ID 140017, 140019, 140020, 140021, 140022). I skogen i den østlige
delen av planområdet ble det registrert deler av steinsatte veier, flere sommerfjøs og rester
etter utmarksgjerder. Ved maskinell sjakting ble det gravd totalt 12 sjakter, alle med positivt
resultat. Det ble gjort funn av blant annet kokegroper, stolpehull, og mulige husgrunn eller
gravrøyser. Strukturene er konsentrert i 5 områder, som er gitt ID-nr. 140006, 140008,
140012, 140014, 140015. Ved prøvestikking ble det registrert en ny automatisk fredet
steinalderlokalitet i et hellerområde (ID 140011).
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Overflateregistrering
Nyere tids kulturminner langs Holmenbekken
Like nedenfor huset til Olav Holmen, på høyre sida av veien ned mot bekken, er grunnmuren
til sagbruket fra 1824 synlig. Tuften måler ca. 14 x 10 m. Området er registrert som ID
140017. Like nord for sagbruket ble det observert deler av en betongkonstruksjon i bekken,
antagelig rester etter vannledningen til sagen. Rester etter denne ledningen ble også funnet
lengre opp i bekken, på nedsiden av den andre brua.

Figur 7 Rester etter sagbruket fra 1824, sett mot nordøst.

Fra bekkeosen og opp til Holmensfossen er det dessuten flere steinmurer bevart i bekken.
Disse skulle tilsynelatende regulere vannløpet. Murene virker eldre enn restene etter
sagbruket fra 1824, og tilhørte antagelig det eldre sagbruket eller kvernhusene nede ved
bekkeosen.

Figur 8 Regulering av vannløpet i bekken, sett mot vest.
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Rundt bekkeosen skal det ha stått tre lagerbuer og smie, samt 2 arbeiderboliger til Trysfjord
Fabrikker (Wigemyr 1981: 213). Under registreringen ble det ikke observert rester etter
bygninger i denne delen av planområdet. På andre sida av bekken, omtrent 45 m øst for brua,
står ruinene etter én av bygningene fra Trysfjord Fabrikker. Tuften måler ca. 30 x 10 m. Den
er registrert som ID 140019. I driftsperioden skal det ha stått fyrkjele i bygningen.
Vanndampen fra kjelen ble benyttet til å bøye hjulfelger til de i fabrikken produserte
kjerrehjulene (Wigemyr 1981: 212-213). Parallelt med bygningen går en vei til stedet, der
hovedbygningen til fabrikken har stått.

Figur 9 Til venstre på bildet ses rester etter fabrikkbygningen. Til høyre ses veien til fabrikkens hovedbygning.
Bildet er tatt mot nordøst.

Figur 10 Fabrikkbygningen og veien sett fra andre sida av bekken. Bildet er tatt mot nordvest.
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Hovedbygningen var bygd over bekken like under fossen. Den skal ha vært på ca. 280 m2,
med 2 etasjer og loft (Wigemyr 1981: 212). På begge sider av bekken er rester etter
grunnmuren til hovedbygningen bevart. På nordsida av bekken måler tuften ca. 25 x 20 m.
Området er gitt ID-nr. 140020. På sørsida av bekken måler tuften ca. 7 x 20 m. Det er gitt IDnr. 140022.

Figur 11 Rester etter hovedbygningen på nordsida av bekken, sett mot nordøst.

Figur 12 Rester etter hovedbygningen på sørsida av bekken, sett mot sørøst.
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På sørsida av bekken er også en ca. 12 m lang mur bevart. Den er gitt ID-nr. 140021. Det er
usikkert om muren tilhørte fabrikken eller ett av kvernhusene. Det ble ellers ikke observert
rester etter kvernhusene langs Holmenbekken. Den omtrentlige plasseringen til 2 av
kvernhusene er imidlertid tegnet inn på kartet i Askeladden. Kartet viser også plasseringen til
fabrikkbygningene og sagbruket fra 1824.

Figur 13 Rester etter hovedbygningen på sørsida av bekken, sett mot sørøst.

Figur 14 Omtrentlig plassering av fabrikkbygningene, sagbruket fra 1824, og 2 av kvernhusene. Kart:
Askeladden.
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Nyere tids kulturminner i skogen i den østlige delen av planområdet
Fra privatveien til boligene i den østlige delen av planområdet går en smal vei inn til høyre.
Den går gjennom skogen og ned til fjæra. På en streking av ca. 50 m er veien bygget med
stein. Veien ble krysset av et godt bevart utmarksgjerde, som går i nord-sørlig retning mellom
to fjellknauser. I foten av den nordlige fjellknausen ble det registrert et hellerområde (ID
140011). Hellerområdet beskrives nærmere i underkapitlet om prøvestikking.

Figur 15 Steinlagt vei, sett mot øst.

Figur 16 Utmarksgjerdet, sett mot sørvest.
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Følger man privatveien til boligene videre i østlig retning, støter man igjen på rester etter
utmarksgjerdet. Det går ca. 150 m parallelt med veien, før det fortsetter i østlig retning inn i
skogen. Der går gjerdet til en ca. 5 x 5 m stor tuft etter et sommerfjøs. På sørsida av
sommerfjøset fortsetter gjerdet frem til en fjellknaus.

Figur 17 Sommerfjøs sett mot nord.

Følger man privatveien enda lengre østover, kommer man til et kryss. Fra krysset går 2
steinsatte parallelle veier i nordlig retning helt opp til E 39. Ifølge tiltakshaver Olav Holmen
skal det dreie seg om deler av den gamle rideveien. Frem til 1765 ble rideveien brukt som
postvei. Den gikk fra Kristiansand via Vågsbygd, Lunde, Tofte, og Eikestøl til Kleivsetvannet
og videre til Try, Røysland og Møll. Den hadde også avstikker til Holmen (Ryen 1981: 187190). De 2 parallelle veiene indikerer at postveien en gang skiftet trasé. Dette er også påvist
andre steder. Ved Kleivsetvannet har den skiftet trasé minst 4 ganger (Ryen 1981: 188).
Rester etter postveien er blant annet registrert nordvest for Try (ID 10596, 105101, 105104,
105108, 105109).
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Figur 18 Rester etter den gamle postveien med 2 parallelle traséer. Sett mot nordøst.

Figur 19 Rester etter den gamle postveien, sett mot nord.
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Like nedenfor den gamle postveien ble det registrert deler av et utmarksgjerde med en 4 x 5 m
stor tuft etter et sommerfjøs. Gjerdet går fra privatveien til sommerfjøset, og fortsetter på
andre sida av fjøset parallelt med postveien. Like nedenfor E39 krysser gjerdet en bekk, som
går nordøst for sommerfjøset i nordvest-sørøstlig retning. Gjerdet fortsetter på andre sida av
bekken, krysser privatveien et par hundre meter lengre øst, og fortsetter langs en sti på andre
sida av veien. Siden denne delen ligger et stykke utenfor planområdet, ble gjerdet ikke fulgt
videre her. Innenfor planområdet, i skogen sør for privatveien, ble det observert flere rester
etter utmarksgjerdet.

Figur 20 Den nedre traséen til postveien med utmarksgjerdet, sett mot øst/sørøst.

Figur 21 Sommerfjøs med inngang mot postveien. Sett mot sørøst.
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Sjakting1
Området som skulle undersøkes ved hjelp av maskinell sjakting var fordelt på 5 mindre
parseller med dyrka mark. Totalt ble det gravd 12 sjakter, som alle var positive. Innenfor 4
parseller ble det observert totalt 5 områder med konsentrasjoner av strukturer. Disse områdene
er gitt egne identitetsnumre. Det påpekes imidlertid at hele sletta bør ses som én
sammenhengende lokalitet.
ID1400062
Området ligger mellom veien og Holmenbekken. Det ble gravd 5 parallelt liggende sjakter i
denne delen av planarealet. Sjaktene var orientert nordvest-sørøst. De var mellom 16,5 - 25,5
m lange og rundt 4 brede. Jordsmonnet bestod av et 30 – 55 cm dypt lag med torv og matjord,
og et underliggende lag med rødbrun sand, som var iblandet mange stein. I området ID
140006 ble det funnet totalt 11 stolpehull av ulik størrelse, samt 4 mulige stolpehull. De fleste
stolpehullene ble registrert i den sørlige delen til sjakt 5. De fremstod i plan som godt
markerte fyllskifter av mørk brun sand med varierende diameter på 25 – 60 cm (S-13 – S-18
og S-20). I fyllskiftet til S-20 ble det observert noen mindre trekullbiter. I den vestlige delen
av denne strukturen ble det funnet et stykke flint (F-5). Noen av stolpehullene i sjakt 5 stod i
rekke, med mindre enn 1 m avstand til hverandre. Det er likevel vanskelig å si om
stolpehullene representerer rester etter en huskonstruksjon uten å avdekke et større område.

Figur 22 Oversikt over strukturene i sjakt 5.

1

Forkortelser:
Sstruktur
Ffunn
VP- prøve
2
Se vedlegg 3 – 5 for nærmere beskrivelser av sjakter, strukturer og funn.
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Figur 23 S-13 sett mot nord.

I sjakt 1 – 4 ble det dessuten funnet flere frittliggende stolpehull (S-1 – S-2, S-6 – S-8, og S11), som ikke kan knyttes til en større konstruksjon.

Figur 24 S-7 i plan, sett mot nordvest.

Foruten stolpehullene ble det i sjakt 3 registrert et godt markert fyllskifte av gråbrun
sandblandet grus med mye trekull og flere skjørbrente stein (S-9). Fyllskifte hadde rundoval
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form og målte 60 x 68 cm. Strukturen ble snittet, og det ble tatt ut trekullprøve til datering
(VP-1). Strukturen fremstod i profil som svakt nedgravd med skrå sider og grunt bunn. Den
gikk ikke mer enn 5 cm ned i undergrunnen. Ut i fra form i plan og profil tolkes strukturen
som ildsted. Like ved S-9 ble det funnet et lite skår av blått glass (F-3). Det ser imidlertid ut
til å være fra nyere tid. Lengre sør i sjakta ble det funnet et til skår av litt tykkere grønt glass
med en del bobler. Ut i fra ett skår er det vanskelig å datere glasset, men form og utseende
indikerer at det kan være fra førreformatorisk tid. I den nordlige enden til sjakt 3 ble det
dessuten observert et rødt lag (S-10) med oval form i plan og en størrelse på ca. 0,5 x 1 m.
Laget ble først tolket som varmepåvirket sand. Det viste seg imidlertid til å være en mineralsk
utfelling.

Figur 25 S-9 i plan, sett mot vest/nordvest.
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Figur 26 S-9 i plan og profil, 1:10. Tegning: ID.

I den nordlige delen til sjakt 5 ble det i tillegg observert 2 fyllskifter av mørk brun sand. S-19
grenset til den østlige sjaktveggen. Den synlige delen hadde omtrent halvsirkelformet fasong
med en diameter på ca. 1 m. I fyllskiftet ble det observert noen mindre trekullbiter. S-21
strakk seg over et område av flere kvadratmeter. Den hadde omtrent rektangulær form, med
en delvis uregelmessig avgrensning. Grunnet tele i bakken var det ikke mulig å rense
strukturene bedre frem.
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Figur 27 S-19 sett mot nordvest.

Figur 28 S-21 sett mot sørvest.
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ID 140012
Området ligger på en liten parsell med dyrka mark sør for hovedveien på Holmen, på østsida
av en privatvei ned til noen ferieboliger ved fjorden. Det ble gravd 1 sjakt i den nordlige delen
av parsellen, med orientering vest-øst. Sjakt 6 var 21,5 m lang, 3,6 – 4,8 m bred og 35 – 100
cm dyp. Jordsmonnet bestod av et til dels veldig tykt lag med torv og matjord, og et
underliggende lag av rødbrun sand. I sjakt 6 ble det registrert 2 strukturer (S-24 og S-25). S24 lå i den vestlige sjaktdelen, hvor den grenset til den sørlige sjaktveggen. Den synlige delen
hadde halvsirkelformet fasong med en diameter på ca. 5 m. En dreneringsgrøft tangerer
strukturen i øst. Her er strukturens avgrensning noe diffus. Strukturen fremstod som et mørkt
fyllskifte av gråbrun sand iblandet noe stein, med en tydelig steinpakning i den nordlige
delen. Like sørøst for steinpakningen ble det funnet 1 stykke brent flint (F-14a) og et
flintavslag (F-14b). Flere tolkninger kan være aktuelle. Strukturen kan være bunnen av ei
gravrøys, der kun en del av den opprinnelige oppbyggingen er bevart. De øvrige steinene kan
ha blitt fjernet i forbindelse med oppdyrking av jorda. Det kan også dreie seg om grunnen til
et hus, muligens et grophus.

Figur 29 S-24 sett mot nordvest.
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Figur 30 S-24 sett mot nordøst.

S-25 lå i den østlige sjaktdelen, og grenset til både den nordlige og sørlige sjaktveggen. Den
synlige delen hadde rektangulær form, og målte ca. 3 x 4 m. Strukturen var orientert sørvestnordøst. Den fremstod i plan som et mørkt fyllskifte av sand iblandet litt småstein, med en
større steinblokk i midten. Øst for steinblokken var 2 sirkulære trekullflekker synlige, som
målte 25 cm og 40 cm i diameter. Den mindre ble prøvd snittet. Grunnet tele i bakken kunne
snittet ikke fullføres. Det ble likevel tatt en trekullprøve (VP-3) i profilen. Sørvest for
steinblokken ble det observert en svakt markert oval trekullkonsentrasjon. Den målte ca. 1 m
x 60 cm. Både i den sørvestlige og nordøstlige delen av strukturen var det opprinnelig noen
større steiner, som ble trukket opp av gravemaskinen under opprensing. I den sørøstlige delen,
like ved sjaktveggen, ble det funnet et avslag av flint (F-8). I den nordvestlige delen ble det
funnet flere jernfragmenter (F-9 – 11), antagelig klinknagler, samt et mindre fragment av
ubrent bein (F-12). Flere tolkninger kan være aktuelle. Strukturens form i plan,
trekullflekkene og funnene indikerer at det dreier seg om en husgrunn, muligens til et hus med
nedgravd gulv, som for eksempel et grophus. En tolkning som gravrøys virker mindre
sannsynlig, men kan ikke utelukkes.
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Figur 31 S-25 sett mot sørvest.

Figur 32 S-25 sett mot nordøst.
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Figur 33 Oversikt over strukturene i sjakt 6.

ID 140014
Dette området ligger i den sørlige delen av den samme parsellen. Her ble det gravd 2
parallelle sjakter, med en orientering mot nordvest-sørøst. Sjaktene var 19 og 29,5 m lange,
rundt 3,5 m brede og 40 – 50 cm dype. Jordsmonnet bestod av et 40 – 50 cm tykt lag med torv
og matjord, og et underliggende lag av rødbrun sand. I sjakt 7 ble det funnet 2 mulige
stolpehull (S-26 og S-27). I sjakt 8 ble det registrert 1 stolpehull (S-28), samt 3 kokegroper i
den midterste sjaktdelen (S-29 – 31). Kokegropene fremstod som mørke fyllskifter av gråbrun
grus med noen trekullbiter. I S-30 og S-31 var noen skjørbrente stein synlige. Fyllskifte til S29 hadde halvmåneformet fasong, og tolkes som randen av ei kokegrop. S-30 og S-31 hadde
rund form i plan. Alle 3 hadde en diameter på 80 cm. I den østlige delen av sjakta ble det i
tillegg dokumentert et fyllskifte av mørk sandblanda grus. Strukturen grenser mot den sørlige
sjaktveggen. Den synlige delen hadde avrundet rektangulær form, og målte 4 x 2 m. Det ble
ikke observert trekull eller artefakter under opprensingen. Strukturen var vanskelig å tolke i
plan. Ut i fra form og størrelse kan det dreie seg om en husgrunn, muligens til et grophus.
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Figur 34 S-29 sett mot nordøst.

Figur 35 S-31 sett mot nordøst.
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Figur 36 S-32 sett mot sørvest.

Figur 37 Oversikt over strukturene i sjakt 8.

32

Holmen, Søgne kommune – arkeologisk rapport

Vest-Agder fylkeskommune

ID140008
Området ligger sør for hovedveien på Holmen. Her ble det gravd 2 sjakter. Sjakt 9 var 37,5 m
lang, 3,7 – 5,9 m bred, og 40 cm dyp, mens sjakt 10 målte 46 m i lengden, 4 – 7,5 m i
bredden, og 50 cm i dybden. Jordsmonnet i de to sjaktene bestod av et tykkere lag med torv
og matjord, og et underliggende lag med rødbrun sand iblandet noe småstein. I sjakt 9 ble det
funnet 5 frittliggende stolpehull (S-33 – S-37), som ikke kan knyttes til en større
konstruksjon.
I den østlige delen av sjakt 10 ble det funnet totalt 11 sikre og 1 mulig stolpehull (S-38 – 39,
S-41 - 45, og S- 47 – 51), samt 2 udefinerbare nedgravninger (S-40 og S-46). Etter at de første
5 stolpehullene og én av nedgravningene ble funnet, ble sjakta utvidet i sørlig retning, hvor
de øvrige stolpehullene og den andre nedgravningen kom for dagen. Stolpehullene fremstod
som mørke fyllskifter av brun sandblandet grus, med en diameter på 20 – 50 cm. I noen
fyllskifter ble det observert trekullbiter og skoningsstein. S-38 ble bokssnittet, og det ble tatt
trekullprøve til datering i bunnen av profilsnittet (VP-2). Strukturen gikk 55 cm ned i
undergrunnen, med rette vegger og avrundet bunn. Noen av stolpehullene ligger på linje. Det
er likevel vanskelig å si om stolpehullene representerer rester etter en huskonstruksjon uten å
avdekke et større område.

Figur 38 Oversikt over strukturene i sjakt 9 og 10.
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Figur 39 S-38 i plan, sett mot nord.

Figur 40 S-38 i profil, sett mot nordøst.
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Figur 41 S-38 i plan og profil, 1:10. Tegning: ID.
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Figur 42 Stolpehullene i sjakt 10, sett mot sørvest.

Under opprensing av nedgravning S-40 ble det funnet et bunnskår av en trebeinet kokepott (F16) med innvendig olivengrønn blyglasur. I Norge kjennes slike kokepotter i hovedsak fra
1600- og 1700-tallet. Det fantes kun få hjemlige verksteder som produserte den type
keramikk, og karene er som regel importert fra Sverige, Danmark, Tyskland eller Nederland
(Schia 1981: 53 og 103-105).

Figur 43 S-40, sett mot nord.
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Figur 44 F-16,
16, bunnskår av kokepott med innvendig olivengrønn blyglasur.

Figur 45 F-16, bunnskår av kokepott med 1 bein bevart.
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Figur 46 1600-talls kokepott med tre bein, håndtak og innvendig blyglasur. Foto: www.middelalder.no

ID 140015
Området ligger nordøst for hovedveien på Holmen. Her ble det gravd 1 sjakt, med orientering
øst-vest. Sjakt 12 målte 30 m i lengden, 3,4 m i bredden og 60 cm i dybden. Jordsmonnet
bestod av et 60 cm tykt lag med torv og matjord, og et underliggende lag med rødbrun sand.
Det ble registrert 1 mulig stolpehull (S-56), samt et mørkt fyllskifte av gråbrun sandblanda
grus med en del skjørbrent stein i kanten og noen mindre trekullbiter i den vestlige delen (S57). Strukturen hadde rund form i plan, og målte 1 m i diameter. Ut i fra strukturens form i
plan er det vanskelig å avgjøre om det dreier seg om et ildsted eller ei kokegrop, og begge
tolkningene kan være aktuelle. I sjakt 12 ble det også gjort 2 løsfunn av flint (F-19a og F19b).

Figur 47 S-57 sett mot øst.
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Sjakt 11
Sjakt 11 ble gravd sør for hovedveien på Holmen, på samme jordet, der det før i tiden skal ha
stått et skipsverft. Sjakta var orientert øst-vest, og var 30 m lang, 3,6 m bred og 25 – 60 cm
dyp. Jordsmonnet bestod av et til dels tykt lag av torv og matjord, med underliggende rødbrun
sand. I sjakt 11 ble det funnet 3 udefinerbare nedgravninger (S-53 – 55). S-53 og S-54 lå i den
østlige sjaktdelen, mens S-55 ble registrert omtrent midt i sjakta. S-53 hadde halvmåneformet
fasong, og målte 1,7 x 0,9 m. S-54 grenset til den nordlige sjaktveggen. Den synlige delen
hadde rektangulær form, og målte 2 x 1 m. Det ble ikke funnet trekull eller artefakter under
opprensing av disse strukturene. S- 55 hadde rektangulær form, og målte 3,6 x 0,9 m.
Strukturen fremstod som et godt markert fyllskifte av gråbrun grus med en del store stein og
en liten trekullkonsentrasjon i den nordvestlige enden.

Figur 48 S-53, sett mot vest.

Figur 49 S-54, sett mot vest.
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Figur 50 S-55 sett mot vest.
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Prøvestikking
Under overflateregistrering ble det funnet 2 hellere i fotenden av en fjellknaus. I sør grenser
hellerområdet til en liten flate 15 – 25 m.o.h. Fra flaten skråner terrenget svakt nedover, med
lett tilgang til fjorden i sørvest. Før i tiden, da havet stod høyere, var det antagelig kun få
meter fra den nederste helleren til vannkanten. Rundt 10 m sør for hellerne går en bekk i østvestlig retning. Ut i fra topografien ville området vært et attraktivt oppholdssted i steinalderen,
noe som prøvestikkingen bekreftet. Det ble tatt 1 prøvestikk foran den nederste helleren, der
jordsmonnet var litt tykkere. Prøvestikket var 33 cm dypt. Jordsmonnet bestod av torv og
mold (0 – 13 cm), og et underliggende lag av rødbrun sand iblandet en del større stein (13 –
33 cm), med berg i bunnen. Massene ble vannsåldet med en maskevidde på 4 mm. Det ble
funnet 1 flintavslag og 1 stykke brent flint, samt noen mindre trekullbiter i sandlaget.
Hellerområdet er automatisk fredet, og er gitt ID-nr. 140011.

Figur 51 Den nederste helleren sett mot nordvest.
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Figur 52 Moderne bålplass under den nederste helleren, sett mot nordvest.

Figur 53 Prøvestikket sett mot øst.
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Konklusjon
Planen er i konflikt med automatisk fredete og nyere tids kulturminner. Ved visuell
overflateregistrering ble det påvist 5 nyere tids kulturminner langs Holmenbekken (ID
140017, 140019, 140020, 140021, 140022), samt 2 sommerfjøs med utmarksgjerder og rester
etter den gamle postveien i den østlige delen av planområdet. Ved maskinell sjakting ble det
gravd totalt 12 sjakter. Det ble påvist strukturer i alle 12 sjaktene Strukturene er konsentrert i
5 områder, som er gitt egne identitetsnumre (ID 140006, 140008, 140012, 140014, 140015).
Det påpekes imidlertid at hele sletta bør ses som én sammenhengende lokalitet. I tillegg kunne
prøvestikkingen påvise en automatisk fredet steinalderlokalitet (ID 140011).
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Laura Bunse
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Vedlegg 1: Kart over planområdet fra tiltakshaver.
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Vedlegg 2: Oversikt over registrerte kulturminner i planområdet.
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Vedlegg 3: Strukturliste sjakting.
S-nr.
S-1

Sjakt
Tolkning
1
stolpehull

S-2

1

stolpehull

S-3
S-4
S-5
S-6

1
1
1
1

avskrevet
avskrevet
avskrevet
stolpehull

S-7

2

stolpehull

S-8

3

mulig stolpehull

S-9

3

ildsted

S-10
S-11

3
4

avskrevet
stolpehull

S-12
S-13

4
5

avskrevet
stolpehull

S-14

5

stolpehull

S-15

5

stolpehull

S-16

5

stolpehull

S-17

5

stolpehull

S-18

5

mulig stolpehull

S-19

5

S-20

5

S-nr.

Sjakt

stolpehull

Tolkning

Beskrivelse
fyllskifte av mørk gråbrun grus; oval form i plan; 70 x
45 cm; 5 skoningsstein synlige;
fyllskifte av mørk gråbrun grus; rundoval form i plan;
45 x 37 cm; noen små trekullbiter synlige

fyllskifte av mørk gråbrun grus; rundoval form i plan;
23 x 18 cm; noen små trekullbiter synlige
fyllskifte av mørk gråbrun grus; oval form i plan; 60 x
40 cm;
svakt markert fyllskifte av mørk gråbrun grus; oval
form i plan, noe diffust; ca. 30 x 19 cm;
godt markert fyllskifte av gråbrun sandblandet grus med
mye trekull og 9 knyttnevestore skjørbrente stein;
rundoval form i plan; 60 x 68 cm; snittet; fremstod i
profil som svakt nedgravd med skrå sider og grunt
bunn, ca. 5 cm dypt; trekullprøve VP-1, tatt i profilen;
glasskår F-3 funnet like ved
fyllskifte av mørk gråbrun grus; rund form i plan, noe
diffust; ca. 28 cm i diameter
fyllskifte av gråbrun grus; rund form i plan, noe diffust;
ca. 25 cm i diameter
Godt markert fyllskifte av mørk brun sand iblanda noen
småstein; oval form i plan; 29 x 20 cm;
1 skoningsstein synlig i den sørlige enden
Godt markert fyllskifte av mørk brun sandblanda grus
med noen mindre trekullbiter; oval form i plan; 60 x 40
cm
fyllskifte av mørk brun sand; rund form i plan; 25 cm i
diameter
fyllskifte av mørk brun sand; rundoval form i plan; 35 x
40 cm;
svakt markert fyllskifte av mørk gråbrun sand med 3
knyttnevestore stein (antagelig skoningsstein) i midten;
rund form i plan; ca. 20 cm i diameter
fyllskifte av mørk brun sand med noen mindre
trekullbiter; grenser mot den østlige sjaktveggen;
grunnet tele i bakken var det ikke mulig å avgrense
fyllskiftet i plan
fyllskifte av mørk brun sand med noen trekullbiter; rund
form i plan; 25 cm i diameter; F-5, flint, funnet i den
vestlige delen
Beskrivelse
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S-21

5

S-22

5

mulig stolpehull

S-23

5

mulig stolpehull

S-24

6

mulig gravrøys
eller husgrunn

S-25

6

mulig husgrunn

S-26

7

mulig stolpehull

S-27

7

mulig stolpehull

S-28

8

stolpehull

S-29

8

kokegrop

S-30

8

kokegrop

S-nr.

Sjakt

Tolkning

Vest-Agder fylkeskommune

Fyllskifte av gråbrun sandblanda grus; ujevn form i
plan; grunnet tele i bakken var det vanskelig å avgrense
strukturen; F-7, flint, funnet i den nordvestlige delen
fremstod under opprensing som nesten rundt fyllskifte
på størrelsen av et stolpehull; grunnet kuldegrader og
tele i bakken var det imidlertid ikke mulig å
dokumentere fyllskiftets avgrensing
fremstod under opprensing som nesten rundt fyllskifte
på størrelsen av et stolpehull; grunnet kuldegrader og
tele i bakken var det imidlertid ikke mulig å
dokumentere fyllskiftets avgrensing
fyllskifte av gråbrun sand iblandet noe stein, med
tydelig steinpakning i den nordlige delen; grenser i sør
til sjaktveggen; en dreneringsgrøft tangerer strukturen i
øst; her er avgrensingen noe diffus; den synlige delen er
halvsirkelformet; 5 m i diameter; F-14a og 14b, flint,
funnet like sørøst for steinpakningen
fyllskifte av mørk sand iblandet litt småstein, med en
steinblokk i midten; øst for denne steinblokken 2
sirkulære trekullkonsentrasjoner, 40 cm og 25 cm i
diameter; den mindre ble prøvd snittet; grunnet tele i
bakken kunne snittet ikke fullføres; det ble likevel tatt
ut trekullprøve i profil (VP-3); sørvest for steinblokken
svakere markert trekullkonsentrasjon, oval i form, ca. 1
m x 60 cm; strukturen grenser til begge sjaktvegger; den
synlige delen har rektangulær form; ca. 3 x 4 m; både i
det sør- og nordøstlige hjørnet var det opprinnelig større
stein, som ble trukket opp av gravemaskinen; strukturen
er orientert SV/NØ; F-8 funnet i den sørøstlige kanten
like ved sjaktveggen; F-9 – F-12 funnet i den
nordvestlige kanten like ved sjaktveggen; F-13 funnet
omtrent midt i
svakt markert fyllskifte av gråbrun grus med noen
mindre trekullbiter i den nordøstlige delen; rund form i
plan; ca. 50 cm i diameter
svakt markert fyllskifte av gråbrun grus; rund form i
plan; ca. 20 cm i diamter
godt markert fyllskifte av mørk gråbrun grus med en del
mindre trekullbiter i midten; rund form i plan; 25 cm i
diameter
Fyllskifte av mørk brun sandblanda grus med noen
trekullbiter; grenser til den nordlige sjaktveggen; den
synlige delen er halvmåneformet og markerer en
halvsirkel med en diameter på 80 cm; strukturen tolkes
som randen av en kokegrop
godt markert fyllskifte av mørkt brun sandblanda grus
med en del trekull og noen skjørbrente stein i midten;
rund form i plan; 80 cm i diameter
Beskrivelse
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S-31

8

kokegrop

Godt markert fyllskifte av mørk sandblanda grus med
en del skjørbrent stein; trekullrand synlig i den
sørvestlige delen; rund form i plan; 80 cm i diameter

S-32

8

udefinerbar
nedgravning

S-33

9

stolpehull

S-34

9

stolpehull

S-35

9

stolpehull

S-36

9

stolpehull

S-37

9

stolpehull

S-38

10

stolpehull

S-39

10

mulig stolpehull

S-40

10

udefinerbar
nedgravning

S-41

10

stolpehull

S-42

10

stolpehull

S-43

10

stolpehull

S-44

10

stolpehull

S-45

10

stolpehull

S-46

10

udefinerbar
nedgravning

S-47

10

stolpehull

fyllskifte av mørk sandblanda grus; grenser mot den
sørlige sjaktveggen; nesten rektangulær form i plan; ca.
4 x 2 m; det ble ikke observert trekull eller artefakter
under opprensing av strukturen
fyllskifte av gråbrun sandblanda grus; oval form i plan;
ca. 18 x 30 cm
fyllskifte av gråbrun sandblanda grus med noen mindre
trekullbiter; rundoval form i plan; ca. 25 x 30 cm
fyllskifte av gråbrun sandblanda grus; oval form i plan;
ca. 40 x 28 cm
fyllskifte av gråbrun sandblanda grus; oval form i plan;
33 x 25 cm
svakt markert fyllskifte av mørk brun sandblanda grus
med noen større stein (antagelig skoningsstein); oval
form i plan; ca. 70 x 45 cm
godt markert fyllskifte av mørk brun sandblanda grus
med noen mindre trekullbiter; rundoval form i plan; 24
x 28 cm; snittet; ca. 55 cm dypt med rette vegger og
avrundet bunn; trekullprøve VP-2 tatt i bunnen av
profilsnittet
svakt markert fyllskifte av mørk brun sandblanda grus;
oval form i plan; ca. 35 x 20 cm
godt markert fyllskifte av mørk sandblanda grus;
rundoval form i plan; 95 x 105 cm; keramikkskår F-16
funnet i den nordlige delen
Godt markert fyllskifte av mørk brun sandblanda grus
med noen mindre trekullbiter; rund form i plan; 50 cm i
diameter
fyllskifte av mørk brun sandblanda grus; oval form i
plan; 40 x 30 cm
fyllskifte av mørk brun sandblanda grus med noen
mindre trekullbiter; rund form i plan; 45 cm i diameter
fyllskifte av mørk gråbrun sandblanda grus; rund form i
plan; 20 cm i diameter
fyllskifte av mørk brun sandblanda grus; opprinnelig
med kraftig skoningsstein i den vestlige delen, som ble
trukket opp av gravemaskinen; oval form i plan; 17 x 25
cm
godt markert fyllskifte av mørk gråbrun grus; grenser til
den sørlige sjaktveggen; den synlige delen har
halvsirkelformet fasong; 1 m i diameter
fyllskifte av gråbrun sand med noen mindre trekullbiter;
rundoval form i plan; 20 x 25 cm

S-nr.

Sjakt

Tolkning

Beskrivelse
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S-48

10

stolpehull

fyllskifte av gråbrun sand med noen mindre trekullbiter;
rundoval form i plan; 15 x 20 cm

S-49

10

stolpehull

S-50

10

stolpehull

S-51

10

stolpehull

S-52

10

S-53

11

S-54

11

udefinerbar
nedgravning
udefinerbar
nedgravning
udefinerbar
nedgravning

S-55

11

udefinerbar
nedgravning

S-56

12

mulig stolpehull

S-57

12

Kokegrop/ildsted

fyllskifte av mørk brun sand med noen mindre
trekullbiter; rund form i plan; 24 cm i diameter
svakt markert fyllskifte av mørk grå grus med noen
mindre trekullbiter; rundt form i plan; 29 cm i diameter
svakt markert fyllskifte av grå grus med noen mindre
trekullbiter; rund form i plan; 48 cm i diameter
svakt markert fyllskifte av mørk gråbrun grus med noen
mindre trekullbiter; oval form i plan; ca. 1,5 x 1 m
godt markert fyllskifte av gråbrun sandblanda grus;
halvmåneformet fasong i plan; 1,7 m x 0,9 m
fyllskifte av gråbrun sandblanda grus; grenser til den
nordlige sjaktveggen; den synlige delen har rektangulær
form i plan; 2 m x 1 m
Godt markert fyllskifte av gråbrun grus med en del store
stein; liten trekullkonsentrasjon i den nordvestlige
enden; rektangulær form i plan; 3,6 m x 0,9 m
svakt markert fyllskifte av gråbrun grus; rund form i
plan; 35 cm i diameter
Godt markert fyllskifte av gråbrun sandblanda grus med
en del skjørbrent stein i kanten og noen mindre
trekullbiter i den vestlige delen; rund form i plan; 1 m i
diameter
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Vedlegg 4: Funnliste sjakting.
Funn nr.

Sjakt

Kontekst

Artefaktbeskrivelse

1
2
3
4
5
6

2
3
3
4
5
5

7

5

jernspiker
skår av tykkere grønt glass (med noen bobler)
skår av tynt blått glass
flintavslag
flintavslag
flere biter av svart, glinsende materiale;
antagelig mineralsk
flintavslag

8
9
10
11
12
13
14a

6
6
6
6
6
6
6

14b

6

15
16

6
10

løsfunn
løsfunn
like ved struktur 9
løsfunn
struktur 20
like ved struktur 21 og
funn 7
like ved struktur 21 og
funn 6
struktur 25
struktur 25
struktur 25
struktur 25
struktur 25
struktur 25
struktur 24, like ved
funn 14b
struktur 24, like ved
funn 14a
løsfunn
struktur 40

17
18
19a

10
11
12

19b

12

20

6

løsfunn
løsfunn
løsfunn, like ved funn
19b
løsfunn, like ved funn
19a
Funnet i den østlige
enden av den nordlige
sjaktveggen, like ved
struktur 25, dog ca. 40
cm høyere i
sjaktveggen

flintavslag
jernfragment
jernfragmentert, antagelig klinknagel
jernfragment, antagelig klinknagel
beinfragment
flintavslag
1 stykke brent flint
flintavslag
jernspiker
bunnskår av 1600-/1700-talls blyglasert
kokepott med innvendig olivengrønn glasur; 7
x 5 cm; tykkelse på bunnen 5 mm; 1 fot bevart,
muligens knekt; 2,5 cm lang og 2 cm bred
flintavslag
beinfragment
et stykke brent flint
flintavslag
5 keramikkskår
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Vedlegg 5: Sjaktbeskrivelser.
Sjakt
nr.
1

Strukturer
og funn
S-1 – S-6

2

S-7
F-1

3

S-8 – S-10
F-2 – F-3

4

S-11 – S-12
F-4

5

S-13 – S-23
F-5 – F-7

6

S-24 – S-25
F-8 – F-15
og F-20

7

S-26 – S-27

8

S-28 – S-32

9

S-33 – S-37

Beskrivelse
Mål: 23 m lang, 4 m bred, 30 – 50 cm dyp
Orientering: NV/SØ
Lagbeskrivelse: 0 – 30/50 cm torv og matjord,
underliggende rødbrun sand med mange større stein
Område-ID: 140006
Mål: 25,5 m lang, 4,2 m bred, 30 – 40 cm dyp
Orientering: NV/SØ
Lagbeskrivelse: 0 – 30/40 cm torv og matjord,
Underliggende rødbrun sand med mange større stein
Område-ID: 140006
Mål: 25,5 m lang, 3,8 m bred, 30 – 52 cm dyp
Orientering: NV/SØ
Lagbeskrivelse: 0 – 30/52 cm torv og matjord,
Underliggende rødbrun sand med mange større stein
Område-ID: 140006
Mål: 23,5 m lang, 4 m bred, 30 – 55 cm dyp
Orientering: NV/SØ
Lagbeskrivelse: 0 – 30/55 cm torv og matjord,
Underliggende rødbrun sand med mange større stein
Område-ID: 140006
Mål: 16,5 m lang, 3,9 m bred, 35 cm dyp
Orientering: NV/SØ
Lagbeskrivelse: 0 – 35 cm torv og matjord,
Underliggende gulbrun sand iblanda noen stein
Område-ID: 140006
Mål: 21,5 m lang, 3,6 – 4,8 m bred, 35 - 100 cm dyp
Orientering: V/Ø
Lagbeskrivelse: 0 – 35/100 cm torv og matjord,
Underliggende rødbrun sand
Område-ID: 140012
Mål: 19 m lang, 3,7 m bred, 50 cm dyp
Orientering: NV/SØ
Lagbeskrivelse: 0 – 50 cm torv og matjord,
Underliggende rødbrun sand
Område-ID: 140014
Mål: 29,5 m lang, 3,5 m bred, 40 cm dyp
Orientering: NV/SØ
Lagbeskrivelse: 0 – 40 cm torv og matjord,
Underliggende rødbrun sand
Område-ID: 140014
Mål: 37,5 m lang, 3,7 – 5,9 m bred, 40 cm dyp
Orientering: Ø/V
Lagbeskrivelse: 0 – 40 cm torv og matjord,
Underliggende rødbrun sand iblandet noe småstein
Område-ID: 140008
52

Holmen, Søgne kommune – arkeologisk rapport

Sjakt
nr.
10

Strukturer
og funn
S-38 – S-52
F-16 – F-17

11

S-53 – S-55
F-18

12

S-56 – S-57
F-19a og 19b

Vest-Agder fylkeskommune

Beskrivelse
Mål: 46 m lang, 4 – 7,5 m bred, 50 cm dyp
Orientering: Ø/V
Lagbeskrivelse: 0 – 50 cm torv og matjord,
Underliggende rødbrun sand iblandet noe småstein
Område-ID: 140008
Mål: 30 m lang, 3,6 m bred, 25 - 60 cm dyp
Orientering: Ø/V
Lagbeskrivelse: 0 – 25/60 cm torv og matjord,
Underliggende rødbrun sand
Område-ID: ingen
Mål: 30 m lang, 3,4 m bred, 60 cm dyp
Orientering: Ø/V
Lagbeskrivelse: 0 – 60 cm torv og matjord,
Underliggende rødbrun sand
Område-ID: 140015
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Vedlegg 6: Funnliste prøvestikk.

Prøvestikk
PS 1

Lag
torv/mold
sand

Antall
1
1

Klassifisering
avslag
stykke

Materiale
flint
flint

Beskrivelse
brent
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Vedlegg 7: Fotoliste.
Foto nr. Motiv
1.
Planområdet
2.
Planområdet
3.
Planområdet
4.
Hus ved elveosen
5.
Planområdet
6.
Planområdet
7.
Elveosen
8.
Elveosen
9.
Strandsonen
10.
Strandsonen
11.
Strandsonen
12.
Planområdet
13.
Planområdet
14.
Planområdet
15.
Planområdet
16.
Fjellvegg
17.
Fjellvegg
18.
2 firkantete groper
19.
2 firkantete groper
20.
Oppmurt vei i skogen
21.
Oppmurt vei i skogen
22.
Utmarksgjerde i skogen
23.
Utmarksgjerde i skogen
24.
Heller
25.
Heller
26.
Nyere tids bålplass under helleren
27.
Heller
28.
Heller
29.
Oppmurt vei i skogen
30.
Oppmurt vei i skogen
31.
Oppmurt vei og utmarksgjerde
32.
Utmarksgjerde
33.
Sommerfjøs 1
34.
Sommerfjøs 1
35.
Sommerfjøs 1
36.
Sommerfjøs 2
37.
Sommerfjøs 2
38.
Struktur 1
39.
Struktur 1
40.
Struktur 1
41.
Struktur 1
42.
Struktur 2
43.
Struktur 2
44.
Struktur 2
45.
Struktur 2
Foto nr. Motiv
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Retning
S/SV
N
S
SØ
NV
NV
NØ
NØ
S/SØ
NØ
Ø
S/SV
S/SV
NV
V
SØ
SØ
S
V
Ø
Ø
SV
NV
N
N
N
NV
NV
NV
NV
Ø
SØ
SØ
S
N
NV
N
V
N
S
V
V
V
S
S
Retning

Dato
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
Dato

Signatur
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
Signatur
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
Foto nr.

Struktur 6
Sjakt 1 profil
Sjakt 1 profil
Sjakt 1
Struktur 7
Struktur 7
Struktur 7
Struktur 7
Struktur 7
Sjakt 2
Struktur 8
Struktur 8
Struktur 8
Struktur 9
Struktur 9
Struktur 9
Sjakt 3
Sjakt 4
Struktur 11
Struktur 11
Struktur 11
Sjakt 5
Struktur 13
Struktur 13
Struktur 14
Struktur 14
Struktur 15
Struktur 15
Struktur 16
Struktur 16
Struktur 17
Struktur 17
Struktur 18
Struktur 18
Struktur 19
Struktur 19
Struktur 20
Struktur 20
Struktur 22
Struktur 23
Struktur 21
Struktur 21
Sjakt 6
Sjakt 6
Struktur 24
Struktur 24
Struktur 24
Motiv
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NV
SV
SV
V
N
V
S
NV
NV
NV
NØ
V
S
NV
N
SV
NV
NV
NV
NØ
SV
NV
NV
N
N
V
N
S
N
V
NØ
SV
N
V
NV
NØ
N
V
NØ
NØ
NV
NV
Ø/SØ
V/NV
S/SØ
S/SØ
V/SV
Retning

22.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
23.11.2010
23.11.2010
23.11.2010
23.11.2010
23.11.2010
23.11.2010
23.11.2010
23.11.2010
23.11.2010
23.11.2010
23.11.2010
23.11.2010
23.11.2010
23.11.2010
23.11.2010
23.11.2010
23.11.2010
23.11.2010
23.11.2010
23.11.2010
23.11.2010
23.11.2010
23.11.2010
23.11.2010
23.11.2010
23.11.2010
23.11.2010
23.11.2010
23.11.2010
23.11.2010
23.11.2010
23.11.2010
23.11.2010
23.11.2010
23.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
Dato

LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
Signatur
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94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
Foto nr.

Struktur 24
Struktur 24
Struktur 24
Struktur 24
Struktur 24
Struktur 24
Planområdet med struktur 24 og 25
Planområdet med struktur 24 og 25
Struktur 24
Struktur 24
Struktur 24
Struktur 24
Struktur 25
Struktur 25
Struktur 25
Struktur 25
Struktur 25
Struktur 25
Struktur 25
Sjakt 7
Sjakt 7
Sjakt 7
Sjakt 7
Sjakt 8
Sjakt 8
Sjakt 8
Sjakt 8
Struktur 26
Struktur 26
Struktur 26
Struktur 27
Struktur 27
Struktur 28
Struktur 28
Struktur 29
Struktur 30
Struktur 30
Struktur 31
Struktur 31
Struktur 32
Struktur 32
Struktur 33
Struktur 33
Struktur 34
Struktur 34
Struktur 35
Struktur 36
Motiv
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V/NV
NV
NV
NØ
NØ
SØ
S/SØ
S/SØ
NV
NV
NØ
NØ
SV
SV
SV
NØ
NØ
SØ
SØ
SØ
SØ
NV
NV
SØ
SØ
NV
NV
N/NV
N/NV
N/NV
N
N
N
N
NØ
NØ
SV
NØ
SV
NØ
SV
SV
SV
SV
SV
NV
NV
Retning

24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
25.11.2010
25.11.2010
25.11.2010
25.11.2010
25.11.2010
25.11.2010
25.11.2010
25.11.2010
25.11.2010
25.11.2010
25.11.2010
25.11.2010
25.11.2010
Dato

LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
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141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
Foto nr.

Struktur 37
Sjakt 9
Sjakt 10
Stolpehull og nedgraving i sjakt 9
Stolpehull og nedgraving i sjakt 9
Struktur 38
Struktur 39
Struktur 40
Struktur 40
Struktur 41
Struktur 42
Struktur 43
Struktur 9 i profil
Struktur 9 i profil
Struktur 9 i profil
Struktur 38 i profil
Struktur 38 i profil
Struktur 38 i profil
Struktur 44
Struktur 45
Struktur 45
Struktur 46
Struktur 47
Struktur 47
Struktur 48
Struktur 49
Prøvetaking
Struktur 50
Struktur 51
Struktur 52
Struktur 52
Del av struktur 25 i profil
Sjakt 11
Sjakt 11
Sjakt 11
Struktur 53
Struktur 54
Struktur 55
Struktur 55
Sjakt 12
Struktur 56
Struktur 57
Husstruktur i sjakt 10
Husstruktur i sjakt 10
Det gamle sagbruket
Regulert elveløp
Regulert elveløp
Motiv
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NV
V
V
NV
S
N
N
N
N
N
N
S
SØ
SØ
SØ
NØ
NØ
NØ
N
NV
Ø
S
NØ
NØ
NØ
NØ

25.11.2010
25.11.2010
25.11.2010
25.11.2010
25.11.2010
25.11.2010
25.11.2010
25.11.2010
25.11.2010
25.11.2010
25.11.2010
25.11.2010
25.11.2010
25.11.2010
25.11.2010
25.11.2010
25.11.2010
25.11.2010
25.11.2010
25.11.2010
25.11.2010
25.11.2010
25.11.2010
25.11.2010
25.11.2010
25.11.2010
25.11.2010
N
25.11.2010
N
25.11.2010
N
25.11.2010
N
25.11.2010
S
25.11.2010
V
25.11.2010
V
25.11.2010
V
25.11.2010
V
25.11.2010
V
25.11.2010
NV
25.11.2010
V
25.11.2010
Ø
25.11.2010
Ø
25.11.2010
Ø
25.11.2010
SV
26.11.2010
SV
26.11.2010
NØ
26.11.2010
NV
26.11.2010
V
26.11.2010
Retning Dato

LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
ID
ID
ID
ID
ID
ID
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
ID
ID
ID
ID
ID
ID
ID
ID
ID
ID
ID
LB
LB
LB
LB
LB
Signatur
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188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.

Det gamle sagbruket
Regulert elveløp
Kvern- eller fabrikkhus
Kvern- eller fabrikkhus
Veien nord for elva
Kvern- eller fabrikkhus
Rominndeling samme hus
Ruiner kvernhus
Ruiner kvernhus
Ruiner kvernhus
Ruiner kvernhus
Ruiner kvernhus
Rester etter fabrikken i elva
Rester etter fabrikken i elva
Prøvestikk 1
Prøvestikk 1
Prøvestikk 1
Plassering av prøvestikk 1 foran helleren
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SØ
NØ
NØ
NØ
Ø
NV
V
NØ
NØ
NØ
SØ
SØ
V
V
Ø
Ø
Ø
NØ

26.11.2010
26.11.2010
26.11.2010
26.11.2010
26.11.2010
26.11.2010
26.11.2010
26.11.2010
26.11.2010
26.11.2010
26.11.2010
26.11.2010
26.11.2010
26.11.2010
26.11.2010
26.11.2010
26.11.2010
26.11.2010

LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
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Vedlegg 8
Oversikt over SEFRAK-registreringer:
Holmen i Søgne kommune (1018) Krets nr 006
Registreringen ble utført juni 1982. Registreringsskjema for de enkelte objekter er
tilgjengelige hos Fylkeskonservatoren i Vest-Agder.

Reg. nr

Objekt
Våningshus
Uthus
Bolighus

G.nr./
b.nr.
51/11
51/11
51/12

Antatt
byggeår
1879
Ca 1920
1879

006 035
006 036
006 046
006 047

Våningshus

51/1,7

1903

006 048
006 049

Uthus/låve
Mur etter
vannsag
Mur etter sag
Mur etter
hjulfabrikk
Mur etter lager
Mur etter smie
Mur etter
bolighus
Mur etter
bolighus
Våningshus

51/1,7
51/1,7

1903
1824?

51/1,7
51/1,7

1896
1891

51/1,7
51/1,7
51/1,7

1896
1896
1878

51/1,7

1878

51/8,9

1903

Uthus
Vannsag
Sjøbu
Mur etter
kvernhus
Bolighus
Sjøbu
Mur etter
kvernhus
Registrering av
Anlegg: Rester
av hjulfabrikk

51/8,9
51/8,9
51/1,7
51/8,9

1901
1902
1864

Bygget på tuft av eldre sag
Tidl. Bøkkerlager og stavlager

51/21
51/8,9
51/8,9

1864

Ferjehus

ca 1880

”Stikverna” – kan være av de
eldste kvernhustuftene
Omfatter reg. nr 1018/006/49-55
Se vedlegg

006 050
006 051
006 052
006 053
006 054
006 055
006 056

006 057
006 058
006 059
006 060
006 061
006 067
006 068
006 173

51/*

Merknader

Hørte til butikken
Deler av huset er eldre. Flyttet
fra Tofte 1879.
Butikk i en del av bygget til
1906

Opprinnelig bygg fra 1878 brant
i 1903. Ny bygning oppført på
samme grunnmur.
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Vedlegg 9
Vedlegg til SEFRAK-reg nr. 1018/006/173. Mål 1:500
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Vedlegg 10
Kartutsnitt med angivelse av objekters plassering omfattet av SEFRAK-registreringen i 1982
av Holmen i Søgne kommune.
Objekter markert med grønt angir tufter langs Holmenbekken.
Objekter markert med gult angir stående bygninger.
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Vedlegg 11
Kart over Holmen og Ospedalen i forslag til kulturvernplan for Søgne kommune fra 1990.
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