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Sammendrag
Reguleringsplan for Sanne i Hvaler kommune ble registrert av Norsk 
Maritimt Museum. Det ble ikke funnet fredete kulturminner under vann. 
NMM har ingen innvendinger til planen

Kommune: Hvaler Fylke: Viken
Saksnummer: 2020305 Navn: Sanne
Tiltakshaver: Borg Havn IKS Tidsrom for undersøkelsen: 19. januar 2021 
Askeladden ID: NMM funnummer:
Kulturminnetype: Prosjektleder Jørgen Johannessen:
Rapport ved: Jørgen Johannessen
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Rapport fra arkeologisk registrering – Sanne 
 
Reguleringsplan Sanne i Hvaler kommune 
Bakgrunn 
Norsk maritimt museum (NMM) er kulturminnevernets landsdelsinstitusjon for forvaltning av 
kulturminner under vann i Sør-Norge og høringsinstans under fylkeskommunen. Vi vurderer planlagte 
tiltak ut fra hensynet til en eventuell konflikt med kulturminner under vann som er freda eller verna 
etter Lov om Kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml) §4 eller §14. 
 
Juli 2020 mottok NMM fra Norconsult varsel om reguleringsplan for Sanne på Nordre Sandøy i Hvaler 
kommune. Tiltakshaver er Borg Havn IKS. NMM sendte i e-post til Norconsult og Viken fylkeskommune 
krav om å gjennomføre en arkeologisk registrering for planen jf. kml § 9 om undersøkelsesplikten. 
Etter avtale med Norconsult og Borg Havn IKS gjennomførte NMM en arkeologisk registrering 19. 
januar 2021. 
 

Tidligere funn, historisk kontekst og funnpotensial 
Det har ikke tidligere vært registrert kulturminner under vann ved Sanne på Nordre Sandøy, men vi 
antok at det kunne finnes spor av aktivitet som naturlig havn, spesielt for lokale fiskerbønder fra 1500-
1900.  
 

Beskrivelse av planen 
Planområdet er på 15,5 dekar, men inngrepet omfattet en mindre brygge. På grunn av størrelsen på 
planen opprettholdt NMM kravet om registrering. 

Figur 1 Område for tiltak. Kartgrunnlag: Norconsult 
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Gjennomføring 
 

Metode 
Vi valgt å ikke kjøre sidesøkende sonar i området ettersom det var såpass kaldt og vi ville heller få 
gjennomført dykking i planområdet. Det ble gjennomført to dykk. På det første dykket ble det funnet 
noe spredt ballastflint sydøst i planområdet, men omfanget var såpass begrenset at vi ikke har 
registrert funnet som et fredet kulturminne i Askeladden. Det er derfor ikke nødvendig å ta hensyn til 
funnet i det videre planarbeidet. Registreringen ble gjennomført med Pål Nymoen, Frode Kvalø, Morten 
Reitan og Jørgen Johannessen. Sjøbunnen bestod for det meste av silt og noe fjell. Det lå flere store 
moringer uten kjettinger på sjøbunnen. 

 
 
 
 
 

Figur 2 Planområdet. Norconsult 
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Resultat 
 
Det ble ikke funnet sammenhengende kulturlag eller annet vernet etter loven. Norsk Maritimt Museum 
har ingen innvendinger til tiltaket slik det er beskrevet. 

 

 

Figur 3 Flint og kalk. Ballast fra skip 
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Figur 4 Pål Nymoen med kommunikasjon til dykker. 
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