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Karmøy kommune - Kommunedelplan for Åkrehamn - Riksantikvarens merknader
Riksantikvaren viser til brev datert 14.12.2016.Riksantikvarens innspill gjelder Åkra kirkested
med kirkegård fra middelalderen.
I Åkrehamn ligger Åkra kirkested, id 85953.De middelalderske kirkestedene er ofte plassert på
sentrale og framtredende steder i landskapet og bevisst formet som landemerker. Kirkene var
ofte identitetssymboler i lokalsamfunnet og var ofte plassert på steder med lang tradisjon for
bosetning, og funk sjon som religiøse og sosiale samlingssteder. Forskjellige kulturminner fra
ulike tidsperioder finnes derfor vanligvis i disse kirkenes nærområder. Disse utgjør hver for seg
viktige enkeltelementer, og sammen viktige kulturmiljøer som avspeiler en mer enn 1000-årig
utvikling og kontinuitet. Dette legger føringer for hva som kan aksepteresav utbygging eller
endring i slike områder.
Det middelalderske kirkestedet er et automatisk fredete kulturminne . Det skal vises som
hensynssoned), båndlagt etter kultu rminneloven iht. plan - og bygningsloven § 11-8, SOSI-kode
H730. Koordinatene for avgrensningen av middelalderkirkestedet med sikringssone ligger i
Askeladden under id 85953.
Bestemmelsersom sikrer god forvaltning av det middelalder ske kirkestedet må inn arbeides i
kommune del planen. I bestemmelsenefor det middelalderske kirkestedet skal det stå:
Den middelalderske
kirkegårdener et automatiskfredetkulturminne. Innenfor middelalderkirkegården
er
gravleggingkun tillatt i gravfelt somhar vært i kontinuerlig bruk etter 1945.Gravfelt somikke har vært
i bruk etter 1945skal ikke benyttestil gravlegging.
Alle inngrep i grunnen eller andretiltak somkan virke inn på det automatiskfredetekulturminnet er ikke
tillatt medmindre det foreliggerdispensasjo
n fra kulturminneloven.
Riksantikvaren vil understreke at de middelalderske kirkestedene med kirkegård er av nasjonal
verdi. Det er svært viktig at en i den videre planleggingen tar tilbørlig hensyn til dette. Store
endringer av nærmiljøet til Åkra kirke sted vil være konfliktfylt og bør vurderes som tiltak med
stor konsekvens, selv om kulturminnet ikke blir direkte fysisk berørt.
V ennlig hilsen
Hanne Merete R. Moldung (e.f.)
seniorrådgiver
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