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Subject: Avaldsnes – dispensasjon frå Kulturminnelovens § 8 

 

 

Kristine Johansen og Lars Bru  

Riksantikvaren  

 

Jeg viser til vårt brev den 20.11.2007, til møte med RA den 27.2.2008, til vårt notat datert 

24.4.2008 oversendt pr. email, til senere emailutveksling mellom vår Mari A. Østmo, og til 

hyppig telefonkontakt, senest 26.6. d.å.  

 

Slik vi forstår saken, vurderer nå RA om vi skal søke om dispensasjon etter 1. eller etter 4. 

ledd i Kulturminnelovens § 8, dvs. som en dispensasjonssøknad om forskningsgravning eller i 

form av en reguleringsplan. Grunnen til at dette siste alternativet vurderes er, slik vi forstår 

det, at RA vil vurdere om vår planlagte utgravning er forenelig med nåværende 

reguleringsformål for området, "Spesialområde bevaring", siden utgravningen vil fjerne de 

kulturminnene som er grunnlaget for bevaringsformålet.  

 

Til dette vil jeg understreke at utgravningen IKKE vil fjerne alle kulturminner innenfor det 

området det søkes om dispensasjon for. Det vi planlegger er en forskningsgravning. Det 

innebærer at vi ikke vil grave mer enn det som gir oss grunnlag for å besvare de 

vitenskapelige problemstillinger vi har stilt opp for utgravningene. Hovedproblemstillingen 

for utgravningen av boplassen vil være å klarlegge hovedlinjene i dens utvikling kronologisk 

og med hensyn på hustyper og deres funksjoner. For å oppnå disse målene vil det, foruten 

identifisering av hus, bli lagt vekt på å få frem et gjenstandsmateriale og prøvemateriale (14C, 

makrofossiler, geomorfologi, osteologisk materiale).  

 

Innenfor det planlagte utgravningsområdet vil vårt arbeide ha tre forskjellige nivåer av 

undersøkelse:  

1. Sjakting, dvs. selektiv fjerning av pløyelag for å kartlegge tetthet av husrester og andre 

kulturminner, dvs. samme type arbeid som fylkeskommunene i dag foretar etter § 9 i 

planområder. Enkelte kulturminner i sjaktene kan bli gravet ut. Mellom sjaktene vil alle 

kulturminner forbli urørte.  

2. Fjerning av pløyelag i sammenhengende områder med utgravning av et større antall 

kulturminner. Også her vil enkelte kulturminner og deler av slike bli etterlatt intakte.  

3. Full utgravning. Innenfor særlig interessante deler av utgravningsområdet vil alle, eller de 

aller fleste kulturminner bli fjernet.  

 

Selv om prøvegravningene 1992–2006 gir noe innsikt i tetthet, karakter og datering av 

kulturminnene, kan vi foreløpig ikke ta stilling til i hvilke områder hver av de tre 

tilnærmingsmåtene vil bli anvendt. Det kan først skje under utgravningene etter hvert som vi 

får mer kjennskap til lokaliteten. Foreløpig har vi heller ikke tatt stilling til hvor stor andel av 

utgravningsområdet vi vil undersøke med hver av de tre forskjellige strategiene – også det kan 



først endelig avgjøres under utgravningene. Men vi er selvsagt åpne for innspill fra RA om 

hvor stor andel av området som kan totalgraves uten at det kommer i konflikt med områdets 

nåværende reguleringsformål.  

 

Hovedgrunnen til at vi gjerne vil unngå å søke etter § 8-4 er tidsmomentet. Vi får opplyst fra 

Karmøy kommune at dersom det skal foretas en større endring av reguleringsplanen, vil det ta 

minimum 10 måneder. Dersom endringen ansees som en mindre vesentlig endring, kan det 

gjøres på 4–5 måneder – dersom alle parter er raske med sine høringsuttalelser og 

Riksantikvaren kan gjennomføre en rask saksbehandling. Dersom RA beslutter at det må 

søkes etter § 8-4, er det vesentlig for oss å få vite om RA anser endringen for mindre vesentlig 

eller ikke. Vi ber også om å få opplyst hvilket formål området i såfall skal reguleres til.  

 

Slik vi informerte om i møtet med RA den 27.2. d.å. gjennomfører Universitetet i Oslo nå 

Forprosjekt Avaldsnes 2007–2009. Dette prosjektet avsluttes 14. april 2009. Prosjektet 

forutsettes da, dersom tillatelser og finansiering går i orden, å gå direkte over i et 

utgravningsprosjekt som er planlagt å vare i to år. Gjennom forprosjektet opparbeider det 

engasjerte prosjektpersonalet et intimt kjennskap til Avaldsnes som er en forutsetning for en 

vellykket gjennomføring av utgravningene.  

 

Dersom utgravningene ikke kan starte opp i 2009, vil dette personalet finne seg annet arbeid. 

Resultatet vil da kunne bli at UiO ikke vil kunne påta seg å gjennomføre det planlagt 

utgravnings- og forskningsprosjektet på Avaldsnes. Dersom utgravningene skal kunne utføres 

som planlagt i 2009, må dispensasjonssaken være avgjort innen utgangen av 2008.  

 

 

Vennlig hilsen  

Dagfinn Skre  


