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Oslo
Oslo kommune
kommune
Byantikvaren
Byantikvaren

Regionkontorlandbruk
Regionkontorlandbruk
post@regionkontorlandbruk.no
post@regionkontorlandbruk.no

Dato:
Dato:
Deres
ref:
Deres ref:

20.05.2020
20.05.2020

Vår ref
ref (saksnr):
(saksnr):
Vår

Saksbeh:
Saksbeh:

Arkivkode:
Arkivkode:

202000584-2

Silje Hauge, 46814682

A 69/11

69/11
69/11 -- HAGASTUA
HAGASTUA -- LANDBRUKSVEI
LANDBRUKSVEI -- BYANTIKVARENS
BYANTIKVARENS UTTALELSE.
UTTALELSE.
Vi
Vi viser
viser til
til deres
deres brev
brev av
av 03.04.202003.04.2020- søknad
søknad om
om landbruksvei
landbruksvei til
til høring
høring gnr
gnr 69
69 bnr
bnr 11
11
Hagastua i Oslo
Oslo kommune,
senere korrespondanse
korrespondanse om forlenget
forlenget frist for uttalelse
Hagastua
kommune, samt senere
uttalelse til
20.05.2020.
20.05.2020.
Nyere
Nyere tids
tids kulturminner
kulturminner
Den planlagte
planlagte landbruksveien
landbruksveien er tenkt
tenkt fra Sørbråten
Sørbråten til Hagastua.
Hagastua. Hagastua
Hagastua var tidligere
tidligere en
Den
husmannsplass
under Sørbråten
kommune kjøpte
husmannsplass under
Sørbråten gård.
gård. II forbindelse
forbindelse med
med at
at Oslo
Oslo kommune
kjøpte Sørbråten
Sørbråten ii
1918
1918 beholdt
beholdt tidligere
tidligere eier
eier Hagastua
Hagastua og
og den
den er
er fortsatt
fortsatt ii privat
privat eie.
eie.
Første
Første del
del av
av veien
veien følger
følger eksisterende
eksisterende skogsbilvei,
skogsbilvei, mens
mens siste
siste del
del inn
inn til
til Hagastua
Hagastua er
er sti.
sti. Det
Det er
er
ingen
konflikter med
ingen konflikter
med nyere
nyere tids
tids kulturminner
kulturminner langs
langs den
den foreslåtte
foreslåtte traséen.
traseen. Men
Men vi
vi vil
vil vurdere
vurdere åå
føre
på Byantikvarens
føre opp
opp Hagastua
Hagastua med
med kulturlandskap
kulturlandskap og
og bygninger
bygninger på
Byantikvarens gule
gule liste
liste som
som
bevaringsverdig. Plassen
preget av
bygningsmasse ii
bevaringsverdig.
Plassen er
er dessverre
dessverre preget
av forfall,
forfall, men
men har
har en
en interessant
interessant bygningsmasse
åpent jordbrukslandskap.
et åpent
jordbrukslandskap.
Arkeologiske
forhold- automatisk
automatisk fredete
fredete kulturminner
kulturminner
Arkeologiske forholdByantikvaren
Byantikvaren har
har vurdert
vurdert arealene
arealene som
som berøres
berøres av
av veitrasé
veitrase ii forhold
forhold til
til automatisk
automatisk fredete
fredete
kulturminner.
Vurderingene er gjort
gjort på
bakgrunn av kildesøk
kildesøk og topografiske
topografiske forhold
forhold .
kulturminner. Vurderingene
på bakgrunn
Det er
er tidligere
tidligere ikke
ikke utført
systematiske arkeologiske
arkeologiske registreringer
registreringer ii området,
området, noe
noe som
som for
for en
en
Det
utført systematiske
stor
stor del
del skyldes
skyldes byggebegrensingene
byggebegrensingene som
som gjelder
gjelder innenfor
innenfor markagrensa.
markagrensa. Det
Det er
er imidlertid
imidlertid
kjente
automatisk fredete
fredete kulturminner
kulturminner i nærheten,
nærheten, ca 500 meter
meter mot
mot nordøst.
nordøst. Her
Her ligger
ligger det et
kjente automatisk
fangstanlegg
fangstanlegg med
med fire
fire store
store fangstgroper
fangstgroper med
med sannsynlig
sannsynlig datering
datering til
til jjernalder-middelalder.
ernalder-middelalder.
Ved
kan være
Ved Vaggestein
Vaggestein er
er det
det ii tillegg
tillegg gjort
gjort funn
funn av
av en
en skafthulløks
skafthulløks fra
fra yngre
yngre steinalder,
steinalder, som
som kan
være
en
på tidlig
en indikasjon
indikasjon på
tidlig jjordbruksbosetning
ordbruksbosetning ii området.
området.

Tiltaksområdet
Tiltaksområdet befinner
befinner seg
seg ii en
en type
type landskap
landskap hvor
hvor det
det ofte
ofte gjøres
gjøres funn
funn av
av automatisk
automatisk fredete
fredete
kulturminner.
Landskapets topografi
topografi og funnene
funnene i nærområdet
nærområdet tilsier
tilsier at potensialet
kulturminner. Landskapets
potensialet for
ytterligere
uregistrerte automatisk
ytterligere funn
funn av
av uregistrerte
automatisk fredete
fredete kulturminner
kulturminner er
er høyt.
høyt. Dette
Dette gjelder
gjelder spesielt
spesielt
funn
kulturminner knyttet
jakt.
funn av
av bosetninger
bosetninger fra
fra steinalder,
steinalder, samt
samt kulturminner
knyttet til
til jjernframstilling
emframstilling og
og jakt.
Byantikvaren
Byantikvaren
g

I

Postadresse:
Postboks 2094
Grünerløkka
Grünerløkka
0505 Oslo

Besøksadresse:
Maridalsveien 3
0178
0178 Oslo
Oslo

Sentralbord: 48230417
Publikumsservice:
Publikumssefl/ice: 95990617
postmottak@bya.oslo.kommune.no
postmottak@bya.oslo.kommune.no

Resultatet
kildesøket viser
kan berøre
Resultatet av
av kildesøket
viser sannsynlighet
sannsynlighet for
for at
at tiltaket
tiltaket kan
berøre uregistrerte
uregistrerte automatisk
automatisk
fredete kulturminner.
Dersom det
det gis
gis tillatelse
tillatelse til
til framføring
framføring av
av landbruksvei
landbruksvei vil
Vil Byantikvaren
Byantikvaren
fredete
kulturminner. Dersom
på bakgrunn
kreve en
jf lov
på
bakgrunn av
av dette
dette kreve
en arkeologisk
arkeologisk registrering
registrering av
av tiltaksområdet,
tiltaksområdet, jf
lov om
om
kulturminner
av 9.
9. juni
1978 nr
nr 50
50 (kml.)
(kml.) §§ 99 –
- undersøkelsesplikten,
før det
det kan
kan gis
gis en
en endelig
endelig
kulturminner av
juni 1978
undersøkelsesplikten, før
uttalelse ii saken.
uttalelse
saken.
En
uregistrerte automatisk
kulturminner, og
En arkeologisk
arkeologisk registrering
registrering er
er et
et søk
søk etter
etter uregistrerte
automatisk fredete
fredete kulturminner,
og
kostnadene
av tiltakshaver,
tiltakshaver, jf
kml § 10.
10. Tiltakshaver
Tiltakshaver må
må bestille
bestille et
et økonomisk
økonomisk estimat
estimat
kostnadene betales
betales av
jf kml
for
for den
den arkeologiske
arkeologiske registreringen.
registreringen. Bestillingen
Bestillingen sendes
sendes postmottak@bya.oslo.kommune.no
postmottakGDbva.oslo.kommune.no
eller ii brev
brev til
til Byantikvarens
Byantikvarens postadresse,
og en
en slik
slik bestilling
bestilling setter
setter ii gang
gang planleggingen
planleggingen av
av
eller
postadresse, og
arbeidet.
Når det
arbeidet. Når
det økonomiske
økonomiske estimatet
estimatet er
er laget,
laget, oversendes
oversendes dette
dette ii brev
brev til
til tiltakshaver
tiltakshaver sammen
sammen
med
påbegynnes. Dersom
med et
et skjema
skjema som
som må
må fylles
fylles ut
ut og
og returneres
returneres før
før registreringen
registreringen kan
kan påbegynnes.
Dersom det
det
gjøres
kulturminner under
gjøres funn
funn av
av automatisk
automatisk fredete
fredete kulturminner
under registreringen
registreringen vil
vil Byantikvaren
Byantikvaren vurdere
vurdere
om
kan dispensasjon
kulturminneloven for
om det
det kan
dispensasjon fra
fra kulturminneloven
for tiltaket.
tiltaket.
Konklusjon
Konklusjon
Byantikvaren
bygninger på
på
Byantikvaren vil
vil vurdere
vurdere åå føre
føre opp
opp Hagastua
Hagastua med
med kulturlandskap
kulturlandskap og
og bygninger
Byantikvarens gule
gule liste som bevaringsverdig.
bevaringsverdig. Vi vurderer
vurderer også
også at det er nødvendig
nødvendig med
med en
Byantikvarens
arkeologisk
blir berørt
berørt av
jf lov
arkeologisk registrering
registrering av
av områdene
områdene som
som blir
av tiltaket,
tiltaket, jf
lov om
om kulturminner
kulturminner av
av 9.
9.
juni 1978
undersøkelsesplikten, før
uttalelse ii saken.
juni
1978 nr
nr 50
50 (kml.)
(kml.) §§ 9
9–
—undersøkelsesplikten,
før det
det kan
kan gis
gis en
en endelig
endelig uttalelse
saken.

Med
Med hilsen
hilsen

Elin Hansen
arkeolog/ antikvar
antikvar
arkeolog/

Silje Hauge
arkeolog/ antikvar
antikvar
arkeolog/

Godkjent
Godkjent og
og ekspedert
ekspedert elektronisk
elektronisk
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