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KARMØY KOMMUNE – Varsel om oppstart av reguleringsarbeid gnr/bnr 57/561
m.fl., Steiningsholmen. Stavanger maritime museums uttale
Viser til varsel om oppstart av planarbeid på Steiningsholmen, Karmøy k., oversendt
fra Rogaland fylkeskommune 15.10.19 til uttale hos Stavanger maritime museum.
Planens intensjon er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende naust,
småbåthavn og infrastruktur, og kartutsnittet i varselet viser arealer i sjø omfattes.
Om vår rolle
Stavanger maritime museum (Smm) skal, som fag- og forvaltningsmyndighet etter
kulturminneloven, ta stilling til forholdet til automatisk freda kulturminner og verna
skipsfunn i sjø og vassdrag som berøres av omsøkt tiltak eller plan.
Stavanger maritime museum har myndighet til å kreve å få gjennomføre arkeologisk
registrering. Hensikten med registreringen vil være å undersøke om tiltaket/planen
kommer i konflikt med freda kulturminner og verna skipsfunn, jfr. Lov om Kulturminner
av 9. juni 1978 nr. 50 §§ 9, 10 og 14. Kostnader i forbindelse med arkeologisk
registrering må iht. § 10 bæres av tiltakshaver.
Potensialevurdering og uttale
På Lahammar, 120 m vest for planområdet, ligger to 20 m lange nausttufter med
båtoppdrag (id 24094). Anlegget minner om nausttuftene på Ferkingstad og er trolig
fra jernalder. Ved Skudeneshavn er det på ukjent sted videre funnet en importert
mosaikkperle fra jernalder. Navnet Lahammar finnes blant annet også på Avaldsnes,
og betyr lastested/havn. Skudeneshavn er omtalt i Nord-Europas eldste farvannsbeskrivelser fra 1471, som viser at havnen har vært viktig i internasjonal sjøfart siden
middelalderen. Den har også vært en viktig nasjonal og regional havn frem til nyere
tid. Det er tidligere fjernet et anker fra 1800-tallet fra et freda skipsfunn i havneområdet
(id 104356), og fra skriftlige kilder er det kjent flere forlis i sjøområdet rundt havnen.
Nærheten til jernaldernaustene og funksjonen som vestlig innsegling til Skudeneshavn
gjør sundet mellom Steiningsodden og Lahammarodden marinarkeologisk interessant.
Steiningsvågen har også vært et mulig havneområde, men flyfoto viser at både vågen
og vestsiden av Steiningholmen er sterkt endret av moderne utfyllinger de siste 20 år.
Samlet vurderer Stavanger maritime museum at det er stort potensial i planområdet
for automatisk freda kulturminner og verna skipsfunn i sjø.

Vi kan allerede nå varsle at vi kommer til å kreve å få gjennomført marinarkeologiske
registreringer for å avklare forholdet til freda/verna kulturminner før vi kan gi vår
uttalelse til planen. Kravet vil først kunne bli reist når planen kommer på offentlig
ettersyn. Vi anbefaler imidlertid forslagsstiller å få gjennomført registreringen på et
tidligere tidspunkt slik at kulturminnehensynet kan ivaretas hensiktsmessig, og slik at
planstiller får forutsigbarhet i planleggingen.
Vi legger ved et budsjett som viser kostnadene ved marinarkeologiske registreringer i
planområdet, og ber tiltakshaver om å ta kontakt med oss så tidlig som mulig for å få
avklart rammer og tidspunkt for eventuelle undersøkelser.
Om arkeologisk registering
Det er i budsjettet lagt opp til 1-2 dags undersøkelse for et 3-manns team og en
kostnad på inntil kr 92711 eks. mva.
Undersøkelsen består av skanning av området ved bruk av side-scan sonar og dykking
på eventuelle identifiserte anomalier. Det er i ovennevnte kostnad satt av inntil 6000
kr til vitenskapelig datering. Dette for å kunne avgjøre fredningsspørsmål.

Med vennlig hilsen
Håkon Reiersen
arkeolog/saksbehandler
Stavanger maritime museum
Museum Stavanger AS
Epost: arkeologi@museumstavanger.no
Kopi:
MUST arkiv
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K o m m en t ar t i l b u d s j et t
Stavanger maritime museum har satt opp et budsjett for feltundersøkelse.
Undersøkelsene består i en arkeologisk registrering av sjøbunnen. Ved feltarbeid
med dykking vil museet bruke minst tre dykkere med tilstrekkelig kvalifikasjoner og
sertifisering innen arkeologi og dykking. Dykkerne vil være ansatt av museet, og
museet vil ha arbeidsgiver- og HMS-ansvar for personalet under feltarbeidet.
Riksantikvaren har, i henhold til gjeldende retningslinjer, pålagt tiltakshaver å dekke
utgiftene til undersøkelsen.
For mer informasjon om budsjettet og arkeologiske registreringer vises det til
Riksantikvarens skrift om «Retningslinjer for gjennomføring av undersøkelsesplikten
og budsjettering av arkeologiske registreringer i henhold til kulturminneloven §9, jf.
§10». Den er tilgjengelig på www.ra.no.
Dykketillegg
Benytter sats for NIVA og de fem marinarkeologiske forvaltningsmuseene. Satsen er
kr 720, - per dykkedag.
Sosiale utgifter
Inkluderer pensjonsinnskudd, arbeidsgiveravgift, feriepengeavsetting og forsikring
Satsen er 60 % av direkte lønnsutgifter.
Overhead
Benytter sats i samsvar med de fem marinarkeologiske forvaltningsmuseene. Satsen
er 60 % av lønnsrelaterte utgifter+sosiale utgifter.
Diett (kost og losji)
Benytter satser fra statens reiseregulativ. Det er budsjettert med hotellovernatting
men ofte er det mulig å finne andre alternativ.
Forbruksmateriell og utstyr
Dette utgjør 15% av direkte lønnskostnader tillagt sosiale utgifter og indirekte
kostnader. Dekker nødvendig utstyr og forbruksmateriell som dykkerutstyr og båt.
Uforutsette utgifter
Ved vesentlige uforutsette forhold vil det utarbeides nytt budsjett for registreringene.
Kostnadsjustering
Ved lønnsoppgjør vil timesprisen justeres. Lønnsoppgjør gjennomføres i løpet av
høsten hvert år.
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