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UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – 

DETALJREGULERING _ BRYGGEANLEGG SETTEN HYTTEPARK - GNR 

154, BNR 1 

 

Det vises til deres brev av 27.11.2019. 

 

Fortidsminneforeningen vil vise til at Akershus fylkeskommune i Kulturminnesøk har 

lagt innfølgende bosetning- aktivitetsområde;   

 

Kinnestad, Kvetangen, Boplass (158330-1/158331-1) 

Kategori: Arkeologisk minne 

Vernestatus: Automatisk fredet/paragraf 4 

Vernedato: 2012-09-10 

Datering: Steinalder 

Beliggenhet: Aurskog-Høland, Akershus 

Området er beskrevet som følger: 
«Lokaliteten ligger på en odde ved Setten. Lokaliteten er naturlig avgrenset av vannet og av 
terrenget som stiger opp mot øst. Terrenget på odden er i hovedsak flat, svak hellende mot 
strandsoner i nord og sør. Det vestlige delen av lokaliteten er preget av en NVN-SØS gående 
bergskjær, her ble prøvestikk 6 plassert. Den østlige delen av lokaliteten hvor de fleste av de 
positive prøvestikk befinner seg, utgjør en sandholdig flate. Utstrekningen på lokaliteten er 85 
meter N-S og 72 meter Ø-V. Området er bevokst med gran, furu og noen løvtrær. 
Undervegetasjonen består av lyng, gress og mose. Undergrunnen består av grå/lysbrun/rød 
sand/silt med grus og steiner. I mangel av diagnostiske gjenstander blir boplassen generelt 
datert til steinalder. Det ble satt 31 prøvestikk i tilknytning til lokaliteten, hvor av syv var 
positive» 
 

Av dokumentasjonen framgår at hovedbryggeanlegget vil ligge nord om tangen og et 

mindre anlegg sør om tangen. At det ligger et automatisk fredet kulturminne på 

Kvetangen er ikke nevnt i det hele tatt.  

 

100 meter sør for Kvetangen og Setten hyttepark ligger også husmannsplassen 

Linnerud som er merket.  Denne er også registrert i Kulturminnesøk. 

mailto:e-m-gran@online.no
mailto:Kjersti.Andrea.Brage.Fjeldstad@norconsult.com
mailto:postmottak@ahk.no


 

 

 

2 

 

Fortidsminneforeningen forutsetter at anleggene ikke vil påvirke det fredede 

kulturminnet og påpeker også at byggeprosessen ikke må gi negative konsekvenser. 

Det understrekes at nødvendige hensyn må ivaretas. 

 

 

Med vennlig hilsen 

FORTIDSMINNEFORENINGEN PÅ ROMERIKE 

 

Eva Marie Gran 

leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brevet oversendes elektronisk uten underskrift 


