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Saksnavn Buvasslie hyttegrend -  gnr 56 bnr 328 mfl. - Nes kommune – 

detaljregulering 

Saksnummer 2017/17297 

Kommune Nes 

Gårdsnavn Eidal 

Gårds- og 

bruksnummer 

Gnr 56, bnr 328 mfl 

Tiltakshaver Buvatn Skog og Utvikling v/ Nils Rodegård og Aud Sandbekk  

Adresse Hallingkonsult AS, Austsidevegen 72, 3539 Nes 

Registrering utført 22.06. 2018 Av Vanja Tørhaug 

 

Rapport ferdigstilt 29. 06. 2018 Av Vanja Tørhaug 

Metode x Overflateregistrering 

☐ Sjakting 

☐ Prøvestikk 

☐ Annet 

Fotodokumentasjon Hyperlink til fotomappe 

Kulturminner Type IDnr 

Automatisk fredete kulturminner i 

planområdet 

Kullgrop 95907-1 (sikringssonen) 

Ikke fredete kulturminner i 

planområdet 

 

 

 

 

Faglige 

konklusjoner 

 

 

x Planen er i konflikt med automatisk fredete kulturminner  

 

Sakstype  

x Reguleringsplan   ☐  Kommunedelplan    ☐ Mindre privat tiltak      

☐ Større privat tiltak  ☐ Landbruksvei ☐ Nydyrking 

 

 

 

 

file://///login.top.no/bfk/SA-felles/kul/KULTUR/KULTUR/ARKEOLOGI%202012/Arkeologiske%20registreringer/Nedre%20Eiker/E134/Foto/Feltfoto
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Figur 1: Oversiktskart over området. Målestokk 1:24000.   
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Figur 2: Kart over planområdet. Målestokk 1:3000.  
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Bakgrunn for planen 

Bakgrunnen for planen er oppstart av detaljregulering av Buvasslie hyttegrend, gnr 56, bnr 328 i 

Nes kommune. Det skal legges til rette for flere fritidsboliger i området. Det er tidligere registrert 

automatisk fredete kulturminner helt inn mot planområdets østre grense. Med bakgrunn i dette ble 

det utført en arkeologisk registrering av området.  

 

Deltakere og tidsrom 

Registreringen ble utført av arkeolog Vanja Tørhaug den 22.06.2018. Det ble brukt 7,5 timer i felt 

inkludert kjøring. Til forarbeid gikk det med 1 time. Til etterarbeid ble det brukt 4 timer. Til 

sammen ble det brukt 12,5 timer på arbeidet med saken. 

 

 

 
  
Figur 3: Oversyn over myr i nordre del planområdet, sett mot øst. 

 

Området 

Planområdet ligger like på nordsiden av vannet Buvatn i Buvasslia øverst i Rukkedalen ca 22 km 

vest for Nesbyen sentrum i Nes kommune. Planområdet ligger ca 850 meter over havet og like øst 

for grensa til Nore og Uvdal kommune. Terrenget er bjørkeskog med myr i nord og sør. Det ligger 

20 hytter i klynger innenfor planområdet. Feltet grenser til hyttebebyggelse i øst. Det går vei helt 

inn til området fra Rukkedalsvegen.  
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Strategi og metode 

Planområdet ble undersøkt ved bruk av visuell overflateregistrering ved at det ble gått over 

området. Det er tidligere registrert i området uten at det er funnet kullgroper eller andre automatisk 

fredete kulturminner innenfor området, men det er kjent kullgroper rett utenfor planområdet.  Det 

er ikke funnet jernvinne i området, men slike kulturminner er ikke alltid synlige i terrenget og de er 

derfor vanskelige å påvise. Den beste metoden for lokalisering av jernvinneanlegg er å stikke med 

spade for å finne slaggkonsentrasjoner. Anleggene ligger ofte nær vann, myr og bekker i områder 

med kullgroper. Også på høydedrag eller tørre flater kan det ligge jernvinneanlegg. Det ble brukt 

spade og stukket langs myr i søndre del av området og langs bekk og myr i nord. Også på tørre 

høyderygger og flater ble det søkt etter jernvinne.  

 

Arbeidets forløp og resultater 

Under registreringen ble det gått over området og sett etter nye synlige kulturminner som 

kullgroper. Det ble først og fremst søkt etter slaggkonsentrasjoner i området på ved myra, bekken i 

nord og på flater og høyder. Det ble ikke funnet slagg eller spor etter jernvinne innenfor 

planområdet.  

 

 

 
Figur 4: Planområde i sør med hytte sett mot Buvatn, mot sør. 
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Konklusjon 

Det ble foretatt en arkeologiske registrering i planområdet for Buvasslia ved Buvatn i Nes 

kommune.  Ved tidligere registrering er det ikke funnet kulturminner innenfor området, men det er 

registrert kullgroper øst for planområdet. Det ble ikke funnet noen automatisk fredete kulturminner 

ved registreringen.  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5: Område i øst, sett mot sør.  

 
 
 
 

 
 

DRAMMEN 09.07.18 
 

................................................................. 
Vanja Tørhaug 

 
 
 
 
 


