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INNHENTING AV TILLEGGSINFORMASJON VEDRØRENDE 
OVERSENDELSE AV SØKNAD OM DISPENSASJON -  
AVALDSNESPROSJEKTET, KARMØY KOMMUNE, ROGALAND 
 
Vi viser til Rogaland fylkeskommunes tilråding av 19.12.08 vedrørende søknad fra 
Universitetet i Oslo datert 03.12.08 om dispensasjon for gjennomføring av en større 
forskningsutgravning på Avaldsnes i Karmøy kommune.  
 
Vi har nå gjennomgått fylkeskommunens uttalelse, men vurderer det slik at 
oversendelsen mangler vesentlige opplysninger/vurderinger som er av betydning for 
direktoratets behandling av søknaden. Vi anser at dette er en omfattende 
dispensasjonssøknad med store konsekvenser for kulturminnebestanden på 
Avaldsnes, og ser det derfor som vesentlig at fylkekommunen tar stilling til en del 
viktig momenter som ikke er belyst i deres uttalelse. 
 
Riksantikvaren kan ikke se at fylkeskommunen i sin tilråding har gitt noen faglig 
vurdering av verdien til de kulturminner som det er søkt om dispensasjon for.  Vi 
anser at dette er vesentlig informasjon og ber derfor om at dere kommer med en 
utfyllende uttalelse basert på en faglig vurdering av hvert enkelt omsøkte 
kulturminne. I vurderingen ber vi også om at omfanget av de omsøkte inngrep 
beskrives og vurderes i forhold til kulturminnenes nåværende bevaringstilstand.  
 
Vi ser det også som nødvendig at fylkeskommunen vurderer forholdet mellom 
utgravning og fortsatt vern av de omsøkte kulturminnene, samt gir synspunkter på 
prosjektets faglige problemstillinger sett i forhold til de prioriteringer/valg av 
undersøkelsesobjekter som er foreslått og omfanget av disse undersøkelsene. 
  
Vi ser det også som viktig at fylkeskommunen vurderer søknaden i forhold til 
utarbeidelsen av en helhetlig forvaltningsplan for Avaldsnesområdet, og evt. andre 
planlagte tilretteleggingstiltak som bla tiltak i forbindelse med universell utforming.  
 
Riksantikvaren ber videre om at fylkeskommunen redegjør for sin rolle, samt 
eventuelle økonomiske forpliktelser i forhold til gjennomføringen av Universitetet i 
Oslo sitt omsøkte forskningsprosjekt. Vi ber også om at det opplyses om hvilke 
forpliktelser fylkeskommunen har i forhold til Norvegen historiesenter. 
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Vi ber om at fylkeskommunen oversender de etterspurte opplysninger/vurderinger så 
raskt som mulig, da både Arkeologisk museum og Riksantikvaren er avhengig av de 
etterspurte opplysninger/faglige vurderinger for å få avgitt våre uttalelser.  

 
Avslutningsvis gjør vi oppmerksom på at vi har fått en henvendelse på telefon fra 
prosjektet som har etterspurt Riksantikvarens meninger om hogst av trær på 
Avaldsnes som en forberedelse til prosjektets utgravninger. Vi gjør oppmerksom på 
at så lenge ikke denne hugsten medfører konflikt med automatisk fredete 
kulturminner er dette ingen sak for oss. Vi forventer imidlertid at dette vurderes i 
sammenheng med gjeldende reguleringsplan og den skjøtsel og forvaltning som 
gjelder for området pr. i dag, noe vi antar at fylkeskommunen og kommunen har best 
oversikt over.  
 
  
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Ingrid Smedstad  (e.f.) 
seksjonssjef 
 
         Isa Trøim 
        seniorrådgiver 
 
 
 
 
Kopi til: 
Arkeologisk museum i Stavanger, Postboks 478, 4001 Stavanger 
Universitetet i Oslo - Institutt for arkeologi, konservering og histor, Postboks 1008 - 
Blindern, 0315 OSLO, Att. Dagfinn Skre 
Karmøy kommune, Rådhuset, 4250 KOPERVIK 
 
 
 
 
 


