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Karmøy kommune - gnr. 86, bnr. 79 219 og 220 - Områderegulering Stutøy - Plan
4080 – Oversendelse av dispensasjon fra kulturminneloven
Vi viser til forslag til områderegulering for etablering av industriområde på Stutøy som ble
lagt ut til offentlig ettersyn 27.08.19, samt tidligere korrespondanse. Fylkesrådmannen har
vurdert planforslaget som sektormyndighet innenfor kulturminnevern.
Planforslaget er i konflikt med den automatiske fredningen av ett kulturminne (id 220580)
og er derfor oversendt Riksantikvaren som søknad om dispensasjon fra den automatiske
fredningen. Arkeologisk museum, UiS, har også gitt Riksantikvaren sin anbefaling til
planforslaget.
Riksantikvaren finner at forslaget til områderegulering for Stutøy – plan 4080 – kan
godkjennes uten at det foretas en arkeologisk utgraving av det berørte kulturminnet (id
220580), jf. vedlegg.
I henhold til Riksantikvarens vedtak skal kulturminnet med id 220580 merkes i plankartet
som bestemmelsesområde gitt nr. #1.
Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens bestemmelser, til erstatning for den
foreslåtte bestemmelsen § 12:
«Det berørte automatisk fredete kulturminnet id 220580, som er markert som
bestemmelsesområde #1 i plankartet, kan fjernes uten ytterligere arkeologiske
undersøkelser.»
Riksantikvaren har bedt Rogaland fylkeskommune understreke at dispensasjon fra den
automatiske fredningen gjennom planvedtak forutsetter at ovennevnte tekst innarbeides i
reguleringsbestemmelsene. Vi understreker derfor at dersom ovennevnte tekst ikke
innarbeides i reguleringsplanen fellesbestemmelser, er dette brevet å oppfatte som en
innsigelse til planen.
Med hilsen
Jan Geir Auestad
Fylkeskonservator
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