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DETALJREGULERING AV SKADBERG SKOLETOMT - SKADE PÅ 

AUTOMATISK FREDA KULTURMINNER - PLAN 0491 

 

Det vises til brev fra Rogaland fylkeskommune (RFK) av 9.10.2012 og 12.12.2012, samt 

oppfølgingsmøte mellom Kulturseksjonen og Sola kommune den 12.12.2012. I møtet ble 

saken gjennomgått. Alvoret i saken ble poengtert fra RFK’s side.  

 

Fra kommunens side ble det redegjort for den uønskede hendelse. Konklusjonen ble at 

kommunen vil motta en skriftlig henvendelse og bli bedt om en nærmere redegjørelse for 

tiltak som hindre tilsvarende hendelser i framtida. En slik redegjørelse gis her: 

 

Under opparbeidelse av skoletomt og tilliggende infrastruktur ved nye Skadberg skole har det 

oppstått noen uheldige situasjoner med tilhørende berøring og skader av kulturminne felt med 

id 157229. 

 

Skoletomten med permanent tilkomst var undersøkt og frigjort mht. kulturminner sommeren 

2010 når anleggsarbeidene for skolen startet. Da permanent tilkomst ikke var byggeklart på 

dette tidspunktet, ble det etablert en midlertidig tilkomst opp mot Skadbergbakken for at 

bygging av skolen kunne startes. 

 

Verken kommunen ved avdeling Eiendom, eller ekstern prosjektledelse ble oppmerksom på at 

veitraséen som ble valgt som midlertidig adkomstveg, lå innenfor grensene av tidligere nevnte 

kulturminnefelt. Dette ble oppdaget ved en befaring av fylkeskommunen sommeren 2011. 

Området ble nå definert på nytt for å unngå ytterligere inngrep. 

 

Parkeringsplass som var prosjektert i henhold til ny reguleringsplan, ble i stor grad liggende 

innenfor kulturminnefeltet. Denne ble nå omprosjektert, for å unngå berøring med 

kulturminnefeltet.  Da prosjektledelsen ikke var klar over at det i tillegg til definerte grenser, 
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måtte tillegges en sikringssone, ble omprosjektert parkeringsplass liggende så nær feltet, at i 

en grensesone kan eventuelle kulturminner ha gått tapt. 

 

Selv om Sola kommune og byggeprosjektet var presset i form av fastsatt skolestart i august 

2012, fratar ikke dette Sola kommune ansvaret ovenfor lov om kulturminner og 

undersøkelesplikt. Kommunen vil derfor understreke at vi er opptatt av kulturminner og den 

betydning disse har for identitet, forskning og kulturarv. Kommunen har aldri hatt, og vil aldri 

ha, noen agenda for bevisst, eller ubevisst, å overtre Lov om automatisk freda kulturminner. 

Sola kommune vil med dette beklage den oppståtte hendelse med medfølgende skade. 

 

I denne saken har det imidlertid både vært en svikt med å holde seg orientert over gjeldende 

kulturminner, samt å håndheve avtalte grenseganger på en forsvarlig måte, og vi er i gang 

med revisjon av rutinene for kommunale byggesaker for å unngå lignende hendelser i 

fremtiden. Så langt legges til grunn at RFK ved Kulturseksjonen som hovedregel alltid skal 

kontaktes før prosjektering ved nye byggeprosjekter på tidligere ubebygd grunn. Utsjekksliste 

for prosjektleder (allerede på prosjektskissenivå) skal inneholde et punkt om nødvendige 

avklaringer av arkeologi i henhold til Lov om automatisk freda kulturminner, og 

reguleringsstatus for gjeldende område.  

 

Revisjon av gjeldende byggesaksrutiner foretas i samarbeid med Rogaland revisjon, og i 

samband med en revisjonsgjennomgang av de generelle byggesaksrutiner for kommunen. 

Retningslinjene er derfor ikke ferdig behandlet pr i dag, men Sola kommune vil oversende et 

eksemplar av disse til Kulturseksjonen snart de foreligger i vedtatt form. 

 

Sola kommunen har tro på at retningslinjene vil sikre de interne rutiner overfor eksterne 

prosjektledere i kommunale byggeprosjekter, og samtidig åpne for tidlig dialog med RFK ved 

Kulturseksjonen slik at potensielle og reelle kulturminner blir forkriftsmessig undersøkt, 

behandlet og ivaretatt for ettertiden. 

 

 

Med hilsen 

 

 

  

Arve B. Nyland  

kommunalsjef samfunnsutvikling  

 

 

 

 

 

Kopi: Virksomhet Eiendom 

 

 

 

 



Vår dato Vår ref. side 3 

07.01.2013    Saksnr.: 10/2966-60 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Sola kommune
	Kultur og samfunnsutvikling

