
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Områdebeskrivelse 
De siste årene er det gjort flere historiske funn som gir oss en bedre forståelse av historien til 

Viggja. Trolig har Viggja hatt en mer sentral plass i senmiddelalder og tidlig vikingtid enn det vi 

fram til i dag har hatt kunnskap om. Behovet og ønsket om å etablere en hensynssone på Viggja 

bygger på denne nye kunnskapen, samt et behov for å ivareta Viggjas særegenhet i en tid med 

store endringer. 

Den gamle kirketomta på Viggja er registrert som automatisk fredet kulturminne og har gjennom 

det sterke føringer.  

I denne hensynssonen har vi klassifisert eiendommen som ikke er automatisk fredet slik: 

• Antikvarisk verneverdi C  

 

Historikk og kulturminneverdier 
Viggja sin geografiske og strategisk plassering i Trondheimsfjorden, mellom Gaulosen og 

Orkdalsfjorden, var viktig for den posisjonen Viggja hadde i middelalderen. Den har også vært 

viktig for utviklingen av Viggja frem til i dag.  

Det finnes svært lite skriftlige kilder som sier noe om Viggja fra tida før år 1000. I tillegg til noen 

få skriftlige kilder er det gjort mange funn av arkeologiske gjenstander både gjennom 

utgravninger, bruk av georadar og metalldetektor på Viggja. Det er blant annet funnet fire 

gravhauger i 2020 i den østlige delen av hensynssona. Alle disse funnene har til sammen gitt 

kunnskap om området fra steinalder og opp til i dag og hjelper oss til å forstå utviklingen i 

området.  

Plassen der Viggjas siste kirke sto, den såkalte Y-kirka bygd i 1667, har nok vært bebygd siden 

1100-tallet. I 2020 ble dette området sjekket med georadar to ganger. Det ble da påvist flere 

steinbygninger noe som trolig både var kirke og en mulig tårnbygning/kastell.  

Viggjaøra består i dag av eneboliger og det nyere fellestunet utpå selve Lykkja. En ør er en 

avsetning av grus og sand langs en elv. Dette skjer når grusen transporteres ned et vassdrag og 

avsettes når vannhastigheten blir lav. Ordet kommer fra norrønt eyrr og betyr sand. Dette 

området besto opprinnelig av felleseide parseller langs fjæra, de var bebygd med sommerfjøs som 

ble brukt av hver bruksenhet i fellestunet etter den opprinnelige Viggjagarden fra middelalderen.  



Etter hvert som dette endret seg og gårdene ble delt og flyttet utenfor fellestunet, tok de hver sin 

parsell som sin eiendom og bygslet bort tomtene til fisker- og strandsitterfamilier.  En strandsitter 

var en person som bosatte seg på leid jord ved sjøen og livnærte seg ofte av arbeid knyttet til 

sjøen. De bygde seg enkle hus og enten betalte leie i form av arbeid eller fisk. 

Alle disse nye funnene og spesielt oppdagelsene som er gjort med georadar bidrar til ny kunnskap 

om Viggja og sørger for at vi ser helheten i området bedre. Viggjaøra er et kulturmiljø hvor en del 

av bygningene i seg selv er et kulturminne, men det at de eksisterer i en sammenheng med 

hverandre gjør at hele bygningsmiljøet blir ekstra viktig å ivareta. For å kunne ivareta helheten og 

sørge for å ivareta områdets særegenheter forslås det en hensynssone her for å bevare 

kulturminneverdiene som er igjen for ettertiden. 

 

Hensynssone, kulturmiljø og landskap 

 

Hensynssonen på Viggja gjelder hele eller deler av eiendommene som er vist på kartet over.  

I kommuneplanens arealdel er det lagt inn flere hensynssoner for bevaring av kulturmiljøer og 

bygninger. Hva en hensynssone er, ligger i begrepet. Kommunen skal påse at det tas hensyn til 

kulturminneverdier i områdene som er markert som hensynssone. 

 

 

 



For dette området er følgende bestemmelse foreslått innarbeidet i 
kommuneplanen: 
Kulturminner, historiske hageanlegg og bygningsmiljøer, samt vegetasjon og landskap med 

kulturhistorisk verdi, skal søkes bevart. Det skal legges vekt på verneverdi og sammenhengen 

kulturminnene inngår i. Nye tiltak skal ha en bevisst plassering og utforming i forhold til 

kulturmiljøet/kulturminnet det blir en del av og tilpasses dette.   

I kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer beskrives 
klassifiseringen av bygninger med antikvarisk verdi som følger: 
 

Klasse A - svært høy antikvarisk verdi 
Dette er i hovedsak bygninger og anlegg med nasjonal verdi. Klasse A omfatter bygninger som er 

sjeldne på en eller flere måter og forutsettes bevart mest mulig slik de er. En kan ikke forvente å 

kunne gjøre endringer av betydning. 

 

Klasse B - høy antikvarisk verdi 
Dette er i hovedsak bygninger og anlegg med regional verdi, og som er sjeldne på en eller flere 

måter. Bygninger i klasse B forutsettes bevart mest mulig slik de er. En kan ikke forvente å kunne 

gjøre endringer av betydning når det gjelder eksteriøret. Nødvendige tilpasninger for å sikre 

fortsatt bruk vil kunne være akseptable så lenge de gjennomføres på antikvariske premisser. 

 

Klasse C - antikvarisk verdi 
Dette er bygninger og anlegg som i noen grad har antikvarisk verdi, og der det i vurderingen også 

er tatt hensyn til miljøskapende betydning og bygningens verdi som del av et større 

bygningsmiljø. For bygninger i klasse C kan det vurderes utvendige endringer i noen grad dersom 

kulturminneverdier hensyntas. Eventuelle tiltak må vurderes i hver enkelt sak og sees i 

sammenheng med omliggende miljø. 

 

Plan - og bygningsloven 
Gjennom plan og bygningsloven § 31-1 er kommunene pålagt “ivaretakelse av kulturell verdi ved 

arbeid på eksisterende byggverk. Ved endring av eksisterende byggverk, oppussing og rehabilitering, skal 

kommunen se til at historisk, arkitektonisk eller annen kulturell verdi som knytter seg til byggverkets ytre, så vidt 

mulig blir bevart”. 
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