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Vedtak om dispensasjon etter kulturminneloven § 19 - ID 97164 Karljohansvern - Østøya - gbnr 124/ 1 - Horten kommune - Hugging av
eik i veibane
Vi viser til søknad datert 21. januar 2020 fra Forsvarsbygg om hugging av eik innenfor fredningsområdet
på Østøya på Karljohansvern i Horten kommune.
Omsøkte tiltak
Det søkes om følgende tiltak på Østøya på Karljohansvern ID 97164 etter kulturminneloven § 19:
1. Hugge ned eika på Østøya som anvist i søknaden. Rota vil bli fjernet og veibanen reetablert med
asfalt. Som avbøtende tiltak i forhold til naturmangfoldet vil eika bli lagt på bakken i det
nærliggende naturområdet.
Vedtak om dispensasjon
Vestfold og Telemark fylkeskommune har myndighet til å gjøre unntak fra vedtak om fredning og
fredningsbestemmelser i medhold av forskrift av 15.02 2019 om faglig ansvarsfordeling mv etter
kulturminneloven.
Det gis med dette dispensasjon til omsøkte tiltak 1, jf. kml § 19. Dispensasjonen gis på følgende
vilkår:
1. Vestfold og Telemark fylkeskommune blir varslet når arbeidene starter og dersom det
oppstår forhold som ikke dekkes av dispensasjonen.
2. Alle involverte, også på byggeplass, skal gjøres kjent med dispensasjonens innhold og
dispensasjonen skal være tilgjengelig på byggeplass.
3. Alle endringer dokumenteres og enkel sluttrapport sendes fylkeskommunen.
4. Dette vedtaket har utsatt gyldighet. Tiltaket kan ikke iverksettes før klagefristen på tre
uker er gått etter annonsering jf. Naturmangfoldsloven § 56 eller til klagen er avgjort, jf.
forvaltningsloven § 42. Tidspunkt for ev. iverksettelse må avklares med fylkeskommunen.
5. Den felte stammen (og ev. de groveste greinene) legges som et avbøtende tiltak på et
soleksponert sted på øya i et miljø med gamle eiketrær.
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Dispensasjonen er gyldig i tre år etter at den er mottatt/ gitt. Dersom tiltaket ikke er gjennomført i
løpet av tre år, må det søkes om ny dispensasjon for tiltaket.
Begrunnelse for vedtak
Området på Karljohansvern Østøya er fredet ved vedtak av 26. oktober 2007 med hjemmel i
kulturminneloven § 19, jf. § 22. Fylkeskommunen vurderer at det omsøkte tiltaket ikke medfører
vesentlige inngrep, og vi vurderer at det foreligger særlig tilfelle som gjør at dispensasjon skal innvilges.
Til grunn for vedtaket er følgende lagt vekt på:
Omsøkte tiltak motvirker ikke formålet med fredningen og er ikke i strid med bestemmelser og
dispensasjonspraksis. Eika er ikke strukturdannende og kan ikke sies å være del av det
militærhistoriske landskapet som er formålet med fredningen. En felling vil derfor ikke være i
konflikt med fredningsbestemmelse 2, og treet kommer etter vår vurdering da heller ikke under
forbudet mot felling av trær i bestemmelse 3. Eikas vanskelige plassering i veibanen,
sikkerhetsrisiko, og konflikt med vesentlige kulturminneinteresser ved ev. flytting til en av sidene
gjør at det foreligger et særlig tilfelle etter fredningsbestemmelse 4.
Eik er utvalgt naturtype. Det er derfor i vurderingen av aktsomhetsplikten i naturmangfoldsloven §§
6 og 53 lagt vekt på at det er flere eiker i området og at vilkår om avbøtende tiltak i dette tilfellet er
tilstrekkelig. Det er også lagt vekt på at alternative plasseringer på sidene av veien kommer i
konflikt med fredet bygg eller forstøtningsmuren mot vannet. Disse forholdene er også avstemt
med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, jf. deres uttale.
Det er satt vilkår om utsettende virkning av vedtakets gyldighet, slik at tiltaket ikke kan iverksettes
før etter klagefristen er gått ut og eventuell klage er avgjort. Dette er for å ivareta reell
klagemuligheten etter naturmangfoldsloven § 56 ettersom eika er utvalgt naturtype.
Søknadsplikt etter annet lovverk
Tiltaket kan være søknadspliktig etter annet lovverk. Denne dispensasjonen er ikke en
igangsettingstillatelse etter f.eks. plan- og bygningsloven. Du må selv ta kontakt med rette myndighet
for å få de nødvendige tillatelser etter annet lovverk. For tiltak etter plan- og bygningsloven er
kommunen rette myndighet. Vestfold og Telemark fylkeskommune minner om at der det er annen
grunneier enn søker, må tillatelse innhentes fra denne.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages Riksantikvaren, jfr. forvaltningsloven (fvl) § 28. En eventuell klage stiles til
Riksantikvaren, men sendes fylkeskommunen innen tre -3- uker fra mottakelse av dette brev.
Dersom det finnes andre parter som vedtaket har virkning for, kan vedtaket påklages av disse jf.
forvaltningsloven og i dette tilfellet naturmangfoldsloven § 56.
Dersom det skulle være noen spørsmål er det bare å ta kontakt.
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Med hilsen
Terje Gansum
Seksjonsleder for Kulturarv

Eystein M. Andersen
eystein.m.andersen@vtfk.no
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