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Reguleringsplan Kristvika, Averøy kommune: Kulturminner under 
vann- rapport og sluttbrev

Vi viser til tidligere korrespondanse vedrørende planprogram for Skrettings avdeling Averøy; 
reguleringsplan for industriområde Kristvika Nord, Averøy. NTNU Vitenskapsmuseet gjennomførte 
den varslede marinarkeologiske befaringen den 2.juli 2015. Under følger en kortfattet rapport fra 
undersøkelsen, som også er å anse som sluttbrev i saken fra vår side.

Bakgrunn

Den 22.juni 2015 ble det avholdt møte mellom sivilarkitektfirma Øystein Thommesen AS ved 
Anders Mæhling og undertegnede, vedrørende vurdering av krav om marinarkeologisk 
forundersøkelse i forbindelse med oppstart av planarbeid for industriområde Kristvika Nord, Averøy. 
NTNU Vitenskapsmuseet hadde tidligere gitt innspill til planen, hvor det ble krevd befaring av 
sjøbunnen før endelig uttalelse kunne gis med hensyn til kulturminner under vann. Under møtet ble 
det avtalt at innfrielse av befaringskrav skulle utføres i uke 27, hvor tiltakshaver stilte med båt og 
mannskap til gjennomføring av en ROV undersøkelse av tiltaksområde.

Feltundersøkelsen

Undersøkelsen ble gjennomført med en mini ROV (LBV) av typen Seabotix LBV 200. Systemet er 
en inspeksjons-ROV med høyoppløst kamera og150 meter tender. ROVen kan drives på et mindre 
bærbart aggregat, og stiller få krav til arbeidsplattform ut over å ha tilstrekkelig med plass til utstyr 
og personell.

Planen ble undersøkt, ved at overflatefartøy ankret opp ved angitt område, og ROV kjørt ut i 
transekter ut fra ankringspunkt, styrt etter heading ROV samt visning/lengde kabel. Planen ble så 
visuelt vurdert fortløpende. Ved eventuelle påvisninger av anomalier som ikke kunne avgrenses ved 
ROV, var avtalen at man utløste trinn to i undersøkelsen, som var å sende dykker ned på lokaliteten. 
Planen er i sin helhet innenfor dykkbare dybder (maks. 30 meter jf. internt sikkerhetsforskrift 
NTNU). En slik undersøkelse måtte imidlertid utføres først mot høsten 2015, på grunn av 
ferieavvikling i tidsperioden.



2 av 3

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Vår dato

10.08.2015
Vår referanse

2014/2469/DT

Følgende punkter ble anvendt for transkektsøk (mål UTM 32V), med kort status antall transekt, 
dybde og observasjoner:

1) 0432354 – 6992741 5 transekt 100 meter. Maks dyp:20 meter. Sandbunn. Ingen 
anmerkning (IA)

2) 0432253 – 6992741 5 transekt 100 meter. Maks dyp: 22 meter. Sandbunn. IA.
3) 0432230 – 6992681 5 transekt 100 meter. Maks dyp: 22 meter. Sandbunn. Noe moderne 

skrot. IA.
4) 0432379 – 6992834 4 transekt 100 meter. Maks dyp: 20 meter. Sandbunn. IA.
5) 0432232 – 6992619 4 transekt 100 meter. Maks dyp: 20 meter. Noe moderne skrot. 

Sandbunn. IA.
6) 0432195 – 6992528 4 transekt 100 meter. Maks dyp: 20 meter. IA:

Observasjoner

Sjøbunnen i planområdet er i det vesentligste lett oversiktlig, bestående av sandbunn. Sett bort fra 
rundt punkt 1 samt grunnere vann enn 8 meter, er sjøbunnen stort sett uten tare eller andre 
vekster som hindrer innsyn. Eventuelle rester etter forlis antas å ha gode bevaringsforhold, og 
fremstå som lett synlig som anomalier mot sjøbunn. Eksempelvis som spantetopper som stikker 
opp fra sjøbunn. Kulturlag som kommer inn under kulturminnelovens bestemmelser, som 
ballastrøyser etc. antas også lett synlig mot homogen sandbunn. Siktforhold i vann under 
befaring var god. Det ble ikke observert strukturer eller gjenstander som kommer inn under 
kulturminneloven §14. Noe moderne skrot ble imidlertid observert inn mot dagens kai.

Konklusjon

NTNU Vitenskapsmuseet har etter endt befaring ingen videre anmerkninger til reguleringsplan 
Kristvika Nord Averøy.

Med hilsen

Bernt Rundberget David Berg Tuddenham

Seksjonsleder Saksbehandler

Kopi: -Møre og Romsdal fylkeskommune, kulturavdelinga, 6404 Molde

-Averøy Kommune, Bruhagen, 6538 Averøy

-Skretting AS, Sjøhagen 15, 4016 Stavanger
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