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Forslag til plan 4080 områderegulering for Stutøy – 86/79, 219, 220, Avaldsnes,
Stutøy, gnr. 86, bnr. 219, Karmøy kommune, Rogaland. Tillatelse til inngrep i
automatisk fredet kulturminne, jf. kulturminneloven § 8 fjerde ledd
Konflikt med steinalderlokalitet id 220580

Vi viser til deres brev av 27. september 2019, der Riksantikvaren blir bedt om å uttale seg til
forslag til områderegulering for Stutøy, Avaldsnes , gnr. 86, bnr . 219, i Karmøy kommune.
Innenfor reguleringsområdet er det registrert en steinalderlokalitet med id 220580i den
nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden. Kulturminne t er fredet i medhold av lov 9. juni
1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 4 første ledd.
I henhold til kulturminneloven § 8 fjerde ledd skal det, i forbindelse med behandlingen av
reguleringsplan, tas stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete
kulturminner som blir berørt av planen. Riksantikvaren er rette myndighet til å fatte avgjørelse
i slike saker, jf. forskrift om faglig ansvarsfordeling mv. etter ku lturminneloven § 1 nr. 1.
Nærmere om planforslaget
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for industrietablering. Det er utarbeidet
konsekvensutredning for plan 4080.Planforslaget vil erstatte gjeldende områderegulering plan
4065 og deler av plan 488.
Gjeldende områderegulering 4065ble godkjent i 2017.Målsetningen med den planen var
avgrenset til å gi hjemmel for arkeologisk utgraving av kulturminner innenfor området (id
220576og 220579). Utgravningene ble foretatt i 2018.
Beskrivelse av kulturminne t
Arkeologisk museum påviste flere lokaliteter på Stutøy i 1986 og 1992.Rogaland
fylkeskommune gjennomførte våren 2016 nye arkeologiske registreringer , i form av
overflateregistrering, prøvestikking og maskinell søkesjakting. Denne r egistreringen ble foretatt
i forbindelse med tidligere plan arbeid for plan nr. 4065 (områderegulering for Stutøy) og 488
(nordre del av Stutøy). Formålet med registreringen i 2016var å gjenfinne og avgrense de
lokalitetene som tidligere var påvist av Arkeo logisk museum , samt å søke etter ytterligere
lokaliteter.
Forslaget til områdeplan som nå legges fram innebærer fjerning av steinalderlokalitete n id
220580som ligger på den nordre del en av Stutøy. Lokaliteten ble første gang registrert av
Arkeologisk museum, på grunnlag av funn i ett prøvestikk. Ved registreringen i 2016ble det
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også kun gjort funn i ett prøvestikk . Totalt er det innenfor lokaliteten kun gjort tre funn: to
avslag og ett mikroavslag. På grunnlag av disse funn ene og topografi en er lokali teten avgrenset
til et område på 487 m 2. Funnmaterialet sier ikke noe om mulig datering . Sett i sammenheng
med strandlinjekurven og funnmateriale t fra de andre lokalitetene på Stutøy, er det sannsynlig
at lokaliteten kan plasserestil overgangen senmesolitikum / tidligneolitikum.
Landskapet i den nord re del av Stutøy er i dag ubebygd og består av småkupert terreng med
høyde opp til 16 moh., og det er preget av lynghei og mindre myrområder. Området benyttes i
dag som beitemark og turterreng. Lokali teten ligger i dag på 8-9 moh. Ved 6-8 meter høyere
havnivå, ville området bestått av en større øy med mindre øyer og holmer omkring. I
overgangen mellom eldre og yngre steinalder lå steinalderlokaliteten p å en av de mindre øyene.
Øvrige automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet er foreslått regulert til
hensynssoned), H730_1-4, med tilhørende bestemmelser (§ 9). A lle disse kulturminnene ligger i
et større friluftsområde langs hele Stutøys sjøside, som en buffer mellom industriområdet og
sjøen.
Riksantikvaren uttalte seg for øvrig i brev av 7. mars 2017til områderegulering for Stutøy,
plannr. 4065.Det ble da gitt tillatelse til å fjerne steinalderlokalitetene id 220576,220577, 220578
og 220579,med vilkår om utgravning. I etterkant ble det gjort en endring av planen , ved at id
220577og 220578ble regulert til hensynssonebevaring. Dette er videreført i forslaget til den nye
områdeplanen. De to øvrige lokalitetene id 220576og 220579ble utgravd av Arkeologisk
museum i 2018.
Rogalan d fylkeskommune bemerker
Rogaland fylkeskommune anbefaler at den nye områdeplanen godkjennes, og at det gis
dispensasjon for steinalderlokaliteten med id 220580.Det tilrås at kulturminnet kan fjernes uten
ytterligere arkeologiske undersøkelser.
De registrerte steinalderl okalitetene på Stutøy viser spredt aktivitet omkring det som har vært
en større øy og flere små øyer og holmer. Id 220580representerer trolig et kort opphold på en
av de mindre øyene.
Fylkeskommunen nevner at f unnene i prøvestik ket som ble gravd i 2016gjør det vanskelig å
avskrive lokaliteten, men at den er sparsommelig og det er lite som tyder på at den er
omfattende. De tre funnene er gjort ved to ulike registreringer og de ligger spredt. Det er ikke
påvist kulturlag, kullrest er, stratigrafiske funnkontekster eller klare funnkonsentrasjoner.
Kulturminnet er ikke synlig på markoverflaten, og vurderes å ha liten opplevelsesverdi.
Flere lokaliteter er tidligere dispensert og utgravd på Stutøy, og fylkeskommunen mener at
kunnskapsbildet om bosetning og aktivitet på Stutøy i overgangen
senmesolitikum/tidligneolitikum allerede er godt belyst. L okaliteten har trolig ikke et
kildemateriale som gir økt kunnskap om bosetning og utnyttelse av området i forhistorisk tid.
Arkeolog isk museum, UiS, bemerker
Arkeologisk museum har i brev datert 7. oktober 2019uttalt seg. Museet slutter seg til at den
berørte steinalderlokaliteten kan dispenseres, og uten vilkår om ytterligere arkeologisk
gransking. Museet legger til grunn at lokaliteten har et relativt lite kunnskapspotensial, og at
det i området allerede er undersøkt flere lokalitete r .
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Riksantikvarens merknader og vurdering av saken
Riksantikvaren skal verne om kulturminner som ikke -fornybare ressurser og arbeide for at
kulturminneverdiene blir best mulig ivaretatt og nyttiggjort i et samfunn i endring. Tillatelse til
inngrep i automatisk fredete kulturminner kan gis etter en vurdering av de kulturminnefaglige
verdiene veid opp mot private og samfunnsmessige hensyn.
I denne saken slutter Riksantikvaren seg til de vurderingene som er gitt i tilrådningene fra
regional kulturminneforvaltning, uten mye nytt å tilføye, og innvilger dispensasjon uten at det
stilles vilkår om ytterligere arkeologisk gransking .
Riksantikvaren finner , etter en samlet vurdering , at plan 4080områderegulering for Stutøy kan
godkjennes uten at det først foretas en arkeologisk utgravning av det berørte kulturminne t id
220580før tiltak etter planen realiseres, jf. vedlagte kart datert 10. oktober 2019.
Kulturminne t id 220580er merket i plankartet som Bestemmelsesområdeog gi tt nr. #1.
Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens bestemmelser, til erstatning for den foreslåtte
bestemmelsen § 12:
«Det berørteautomatiskfredetekulturminneneid 220580, somer markertsombestemmelsesområde
#1 i
plankartet,kan fjernesuten ytterligere arkeologiske
undersøkelser.»
Dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket forutsetter at ovennevnt e
tekst innarbeides i reguleringsbestemmelsene.Riksantikvaren ber Rogaland fylkeskommune
om å klargjøre dette i sin endelige uttalelse til Karmøy kommune. Vi ber også om at
foreliggende uttalelse fra Riksantikvaren til Rogaland fylkeskommune i saken, vedl egges
fylkeskommunens endelige uttalelse til kommunen.
Dersom kommunen gir melding om at ovennevnte tekst ikke vil bli innarbeidet i
reguleringsbestemmelsene, og Rogaland fylkeskommune ikke finner å ville reise innsigelse mot
planen, må fylkeskommunen um iddelbart varsle Riksantikvaren om dette. Riksantikvaren vil i
så fall normalt reise innsigelse mot planen.

Vennlig hilsen
Isa Trøim (e.f.)
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Kartutsnitt datert 10. oktober 2019.
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