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Utgravninger på Avaldsnes, Karmøy kommune. Melding om oppfyllelse av 

vilkår for dispensasjon og igangsetting av prosjekt. 
 

Det vises til Deres brev om nevnte sak av 19.10.2010 (Deres ref. 07/02936-25) samt til tidligere 

korrespondanse om saken. I brevet gis det dispensasjon for de omsøkte utgravningene, og det 

settes vilkår for dispensasjonen. 

 

I følge brevet skal tre vilkår oppfylles før utgravningsstart. Disse vilkårene er (sitert fra brevet): 

1. Kongsgardsprosjektet Avaldsnes skal før utgravningsstart ha forpliktende avtaler for 

fullfinansiering av utgravningene, konservering, analyser og publisering av det 

vitenskapelige materialet. 

2. Kongsgårdsprosjektet Avaldsnes skal før utgravningsstart ha utarbeidet og underskrevet 

samarbeidsavtaler med Rogaland fylkeskommune og  

3. Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger. 

 

Vedlagt følger dokumentasjon på at disse vilkårene er oppfylt. Vi har dermed gleden av å meddele 

at vi starter opp prosjektet den 1.4. i henhold til den kontrakt vi har inngått med Karmøy kommune 

(vedlegg 1). Utgravningsstart er foreløpig planlagt til 14. juni. 

 

Det stilles i brevet også vilkår om at Kongsgårdprosjektet skal gjennomføre et 

miljøovervåkningsprosjekt. Planen for dette prosjektet skal godkjennes av Dem. Vi har innledet et 

forskningssamarbeid med NIKU på dette området, og gjennom dette samarbeidet vil alle de krav 

som stilles til miljøovervåkning i Deres brev bli innfridd. Vi regner med å kunne oversende en plan 

for arbeidet medio mai. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

   

Egil Mikkelsen 

Museumsdirektør      Dagfinn Skre 

        Professor dr. philos. 

 
Vedlegg: 1. Kontrakt og intensjonsavtale mellom KHM og Karmøy kommune 

  2. Samarbeidsavtale mellom KHM og Rogaland fylkeskommune  

  3. Samarbeidsavtale mellom KHM og Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger 

 

Gjenpart m. vedlegg: 

- Karmøy kommune, Rådhuset, 4250 Kopervik 

- Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger, Postboks 478, 4001 Stavanger 

- Rogaland fylkeskommune, Kulturseksjonen, Postboks 130 Sentrum, 4001 Stavanger 


