
Eigersund kommune - Detaljregulering for gang og sykkelveg fv
4286 Ytstebrødveien – tillatelse til tiltak innenfor sikringssonen til ID
14562 jf kulturminneloven § 8 fjerde ledd

Konflikt med sikringssonen til KulturminneID 14562

Vi viser til internnotat datert 29.04.22 med vedlagt forslag til endringer av

Detaljregulering for gang- og sykkelveg, fv. 4286 Ytstebrødveien, Eigersund

kommune.

Planendringen vil påvirke sikringssonen til en gravhaug ID14562 som er

automatisk fredet i medhold av lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner

(kulturminneloven) § 4 første ledd.

Lovhjemmel og myndighet

I henhold til kulturminneloven § 8 fjerde ledd skal det, i forbindelse med

behandlingen av reguleringsplanen, tas stilling til om det kan gis tillatelse til

inngrep i automatisk fredete kulturminner som blir berørt av planen.

Fylkeskommunen er rette myndighet til å fatte avgjørelse i slike saker, jf.

forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven § 3 andre ledd.

Beskrivelse av kulturminne ID 14562

Innenfor planområdet er det gjennomført omfattende arkeologiske registreringer

og utgravinger. Kulturminnet det her er snakk om er en overpløyd gravhaug

som tegner seg som en lav rund forhøyning i terrenget. Fullstendig

gressbevokst nå, men det skal ha vært mye stein i den. Haugen har hatt sitt

nåværende utseende siden 1930.
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I forbindelse med ny gang- og sykkelvei langs Ytstebrødveien ble det under de

arkeologiske registreringene i 2019 gravd en sjakt i kant av sikringssone vest

for gravhaugen. Det ble registrert seks stolpehull og en nedgravning. En

moderne grøft gikk tvers over sjakta lengst øst i sjakta. Arkeologisk museum i

Stavanger gjorde undersøkelser i 2021 i forbindelse med

reguleringsplanprosessen og deler av lokaliteten (nærmest eksisterende

Ytstebrødveien) ble undersøkt og deretter frigitt til utbygging av ny gang- og

sykkelveg.

Planforslaget
Endringene vil i liten grad gjelde nye arealer som ikke har vært undersøkt

tidligere. Flere av endringene gjelder innlemming av allerede eksisterende

avkjørsler eller utvidelse/fjerning av kantstopp for kollektivtransport.

I planforslaget er det gjort noen endringer fra vedtatt plan hvor blant annet punkt

11 (del 1) annen veggrunn utvides fra 1 til 1,5 meter. Utvidelsen gjelder

eksisterende vegskulder, som i dag ligger sør av oppsatt moderne

flettverksgjerde. All utvidelse blir i den delen av lokaliteten som består av

sikringssonen

Endringene i planen skyldes alle at det har vært vanskelig å få gjennomført

tiltakene sånn de er innregulert.

Rogaland fylkeskommunes merknader og vurdering av saken

Av endringene som er skissert er det bare pkt 11- del 1 Skadberg –

Saurdalsveien som vil komme i konflikt med automatisk fredet kulturminne.

Kulturminneforvaltningen skal verne om kulturminner som ikke-fornybare

ressurser, og arbeide for at kulturminneverdiene blir tatt hånd om på best mulig

måte og nyttiggjort i et samfunn i endring. Tillatelse til inngrep i automatisk

fredete kulturminner kan bli gitt etter en vurdering av de kulturminnefaglige

verdiene veid opp mot private hensyn, og hensyn til samfunnet.

I denne saken er det snakk om å utvide arealet som reguleres til «annen

veggrunn» med 0,5 meter innenfor gravrøysas sikringssone. Det aktuelle
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arealet er allerede forstyrret av graving langs vegen. Gravrøysa ID 14562 ligger

i dyrket mark og er overpløyd. ID 14562 ligger avskåret fra vegen med et

moderne flettverksgjerde.

Fylkeskommunen vurderer at reguleringsendring for reguleringsplan for gang-

og sykkelveg for Ytstebrødveien i Eigersund kommune kan godkjennes under

forutsetning av at det moderne flettverksgjerdet kan stå som buffer mot

gravrøysa under anleggsarbeidet på vegen.

Vilkår for dispensasjon
Dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket forutsetter

at bestemmelsene nedenfor tas med:

«Flettverksgjerde sør av ID 14563 blir stående som en buffer mot gravrøysa

under anleggsarbeidet. Det må ikke gjøres inngrep eller lagres/dumpes masse

innenfor kulturminnet 14562 som ligger nord av flettverksgjerdet.

Vedlikeholdsarbeidet skal utføres skånsomt uten inngrep i bakken.

Dersom det under arbeid oppdages/fremkommer automatisk fredete

kulturminner, skal arbeidet straks stanses og fylkeskommunen kontaktes, jf.

kulturminneloven § 8 annet ledd»

Dersom ovennevnte tekst ikke innarbeides i reguleringsbestemmelsene er
dette brev å forstå som en innsigelse mot reguleringsendringen.

Hilsen
Leif Håvard Lundø Vikshåland
fagleder

Kjersti Dahl
rådgiver
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk.
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