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Møre og Romsdal fylkeskommune
Att. Johanne Ranvik
Fylkeshuset, Julsundvegen 9
6404 Molde

Til uttalelse - Reguleringsplan - Kristvika Nord - Averøy kommune —
kulturminner under vann

Vi viser til Deres henvendelse vedrørende behov for marinarkeologisk befaring i forbindelse med
forestående oppstart av reguleringsplan for Kristvika nord, Averøy kommune.

NTNU Vitenskapsmuseet har utført befaringer i Kristvika tidligere, første gang i 1996 hvor
utfyllingsområde fra Kristvikbukta rundt neset forbi Hestvikholmen ble undersøkt (vår
ref.96/1466). Siste befaring i Kristvika som ble utført var i 2012, forbindelse med en utvidelse av
kai vest fo Raudsandberget (vår ref: 2011/16389).

Kristvika er regnet for å være en av de beste havnene på Averøya jf. Den Norske Los 1911. Dette
fremgår også av Norges Land og Folk, som viser til følgende: I Kristvik paa sydsiden av
Rodsandfjeld er midt på bugten 12favne vand sandbund. Man ankrer best temmelig langt inne i
bugtenpaa 5-7favne vand (Helland 1911:910). De gode havneforholdene har også tiltrukket seg
mye aktivitet, hvor blant annet Polar Schiffart Gesellschaft kan nevnes. De anla hvalstasjon i
Kristvika i 1850. Dette anlegget ble solgt til Christian Johnsen i 1876, som startet Kristvik Damp-
Tønde —og Kassefabrik. På 1950-tallet befant Møre og Romsdals største sildeoljefabrikk seg i
Kristvika. Ut i fra tilgjengelige kilder, anses planområdet å inneha potensial for tilstedeværelse av
kulturminner under vann.

Ut i fra foreløpig planprogram for Skretting AS Avdeling Averøy ved Øystein Thommesen AS
(datert 7.11.2013), går det frem at man planlegger en større utfylling i planens sydlige avgrensing
(jf. planstatus s.7). Dette området er ikke tidligere befart av NTNU Vitenskapsmuseet.

Tatt størrelsen på tiltaket i betraktning, anser NTNU Vitenskapsmuseet det som påkrevd med en
befaring av utfyllingsområdet før endelig uttalelse til planen kan gis.
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