TELEMARK
FYLKESKOMMUNE

KULTURHISTORISK
REGISTRERING

Nome kommune
Holla Prestegård
GNR. 12, BNR. 1

R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K
B E FA R I N G / R E G I S T R E R I N G
Kommune:
Gardsnavn:
Gardsnummer:
Bruksnummer:
Kartreferanse

Nome
Holla Prestegård
12
1

Tiltakshaver:
Adresse:

Midt Telemark Energi

Navn på sak:
Saksnummer:
Prosjektnummer:

Holla Prestegård
06/6791

Registrering utført:
Rapport utført:

31.10 06 og 1-2.11.06
10.11.06

Ved:
Ved

Bjørn Ramberg, Torbjørn Landmark
Bjørn Ramberg
Registreringsnummer
101610, 101611, 101612

Autom. fredete kulturminner i området:
Nyere tids kulturminner i området:

Fotodokumentasjon:

XXX-XXX

Faglige konklusjoner:
X Planen er ikke i konflikt med kulturminner.
Automatisk fredete kulturminner
Planen er i konflikt
Ingen synlige, potensiale under bakken
Ikke vurdert

Nyere tids kulturminner
Planen er i konflikt
Ikke påvist til nå, nærmere arkivsjekk påkreves
Ikke vurdert

Videre saksgang (for saksbehandler):
Registreringar
Videre reg. ikke nødvendig
Videre reg. nødvendig
Reg. fullført

Merknader
Ingen merknad
Tilrår spesialområde
Tilrår dispensasjon
Foreløpig uavklart

Merknader:
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BAKGRUNN FOR PLANEN:
Midt- Telemark Energi skal legge om høyspent linje frå luft til bakke, sette opp en trafo stasjon og
legge ny svakspent kabel frå inn til den gamle forpakterboligen og til prestegården. Det er tidligere
registrert flere gravhauger i området. Kabel trasen vil også gå tett opptil en av disse (id 52446). Da
potensialet for hittil ukjente automatisk fredede kulturminner ble sett på som stor, var det nødvendig å
registrere traseen først.

OMRÅDET
Tiltaktsområdet ligger i Nome kommune rett sør for Ulefoss sentrum (kart 1).

Kart 1 Visert tiltaksområdets plassering i forhold til Ulefoss sentrum
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Kart 2 oversikt over sjakter og kokegroper i tiltaksområdet

STRATEGI OG METODE
Tiltaksområdet ble registrert ved maskinell flateavdekking. Dvs at en ved hjelp av gravemaskin fjernet
matjordlaget i den planlagte trassen for å avdekke eventuelle flatmarks graver, stolpehull, ildsteder,
kokegroper osv.

DELTAGERE OG TIDSROM

Undersøkelsen ble gjennomført 31.10 06 og 1-2.11.06. Feltleder var Bjørn Ramberg med assistanse
fra prosjektleder Torbjørn Landmark. Været var bra men kulda hadde satt inn slik at vannet i sjaktene
ble til is.
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BESKRIVELSE
TERRENGET

Området var en blanding av innmark, igjengrodd innmark, gårdsplass og innkjørsel.

AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER

Det ble funnet til sammen 8 kokegroper (id 101610, 101611, 101612) i den først planlagte kabeltrassen. På grunn av dette ble trassen lagt om, og det åpnet nye sjakter hvor det ikke ble funnet
automatisk frede kulturminner.

KONKLUSJON
Den først planlagte trassen kom i konflikt med flere kokegroper som er automatisk fredet. Denne ble
da lagt om slik at tiltaket ikke kommer i konflikt.

SKIEN

.................................................................
Feltleder / Saksbehandler
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