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Søragadå 61 – 57/37 - 39 - klage over avslag på dispensasjon for oppføring av
vindehus – Rogaland fylkeskommunes vedtak opprettholdes

Vi viser til klage fra Inge Kenneth Gabrielsen, på dine vegne i epost 18.12.19 . Klagen gjelder Rogaland
fylkeskommunes vedtak datert 28.11.19, om avslag på dispensasjon for oppføring av vindehus på
Søragadå 61 . Klagen har kommet innen klagefristen og tas til behandling.

Rogaland fylkeskommune har vurdert klagen og opprettholdt sitt avslag . Saken er oversendt til
Riksantikvaren for endelig avgjørels e i oversendelses brev datert 07.01.20 med kopi til klager .

I epost 30.01.20 ba vi om noe utfyllende vurdering og dokumentasjon i saken. Rogaland fylkeskommune
oversendte dette i brev 05.02.20 . I tillegg har vi fått oversendt bilder som dokumenterer sjøhu sets
opprinnelige utseende.

Klager fikk tilsendt dette i brev datert 25.02.20 og mulighet for eventuelle kommentarer med frist
11.03.20. Riksantikvaren har mottatt tilleggsmerknader i epost fra Gabrielsen datert 11.03.20.

Vedtak

Riksantikvaren har ikke funnet grunnlag for å omgjøre Rogaland fylkeskommunes vedtak . Klagen tas ikke
til følge og fylkes kommunens vedtak datert 20.11.19 opprettholdes.

Bakgrunn

Søragadå 61 er et sjøhus i Gamle Skudeneshavn . Eiendommen ligger innenfor Skudeneshavn kulturmiljø

som ble fredet ved forskrift 30. november 2018 om fredning av Skudeneshavn kulturmiljø, Karmøy

kommune, Rogaland .

Den 17.07.19 videre sendte Karmøy kommune søknad om dispensasjon til Rogaland fylkeskommune .

Søknaden gjaldt din byggesøknad til kommunen samme måned. De omsøkte tiltakene gjaldt blant annet

oppføring av nytt vindehus på sjøhuset . F ylkeskommunen ga dispensasjon til dette i vedtak 06.09.19

basert på gamle bilder av bygningen der vindehusets opprinnelige utforming frem går tydelig.

Den 07.11.19 ble det søkt om fire forskjellige tiltak på Søragadå 61 , hvor av ett av tiltakene gjaldt endring

av det opprinnelig om søkt e vindehus et. Forlengelsen av mønet er målsatt til 55 cm. (tilsv. to takstein),
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mens takflatene er målsatt til 110 cm. (tilsv. fire takstein). Gavlfeltet er kledd med liggende panel,

vindehuset har for øvrig ingen vanger eller synlige konsoller/ skrås penn .

Klagers anførsler

I klagen skriver Gabrielsen at det omsøkte vindehuset er noe mindre enn det som kan bekreftes at har

vært på bygget i tidligere tider. U t fra de vindehus som er vanlig i Skudeneshavn var de t opprinnelige

vindehuset proporsjonalt sett stort , mens det som omsøkt er mer i den størrelse og utførelse som har vært

og er mer vanlig for området. På den måten vil vindehus et ikke skille seg ut, men føye seg inn i

bygningsmiljø et i havnen med sitt eget uttrykk. Til slutt skriver klager at da front mot sjøside ikke er

vinkelrett i forhold til byg gets langsider så vil denne side opprettholde sin egenart . Klager håper tiltaket

kan vurderes på ny og at det kan vises forståelse for eiers vurdering og ønske om søkt vindehus.

I tilleggsmerknadene datert 11.03.20 påpeker klager at det bare er det omsøkte vindehuset som er aktuelt

å oppføre for eier. Dersom dispensasjonssøknaden blir avslått vil det ikke bli oppført noe vindehus og

huset forblir som i dag uten vindehus.

Rogalan d fylkeskommunes merknader

I avslag et som er datert 07.01.20, har fylkeskommunen poengtert at tilbakeføring kun kan tillates på

sikkert dokumentert grunnlag. I denne saken ønsker man å oppføre et mindre vindehus enn det

opprinnelige. F ylkeskommunen mener at det da ikke vil være en tilbakeføring . På den bakgrunnen har

fylkeskommunen konkludert med at det ikke foreligger et særlig tilfelle og at det ikke kan gis

dispensasjon fordi det både må foreligge et særlig tilfelle og det må ikke være snakk om et vese ntlig

inngrep . Rogaland fylkeskommune viser til Riksantikvarens rundskriv Enklere og raskere

dispensasjonsbehandling av tiltak på byggverk, anlegg mv. fra nyere tid, områder og kulturmiljøer som

er fredet i medhold av kulturminneloven. Rundskriv - 27.09.20 13 (endret 20.05.2014) der det fremgår at

tilbakeføring til opprinnelig eller tidligere utseende kan tilfredsstille kravet til særlig tilfelle i

kulturminneloven § 20 om dispensasjon i kulturmiljø under forutsetning av at det kan gjøres på et sikkert

dokum entert grunnlag.

I utfyllende merknader i brev datert 05.02.20 fremgår det at fylkesrådmannen i utgangspunktet er positiv

til søknad om vindehus . Sjøhus av denne typen har tradisjonelt hatt vindehus og en tilbakeføring vurderes

å være med på å styrke helhetsbildet i miljøet. Likevel mener fylkesrådmannen at oppføring av en annen

type vindehus enn det opprinnelige vil være negativt for kulturmiljøe ts autentisitet og at det omsøkte

tiltaket vil være i strid med formålet i fredningenforskriften § 1 om å sikre de kulturhistoriske og

arkitektoniske verdiene i byggverkenes eksteriør. På denne bakgrunn vurderer fykesrådmannen det

omsøkte tiltaket som et v esentlig inngrep.

Riksantikvarens begrunnelse for vedtaket

Etter kulturminneloven § 20, kan departementet i særlig e tilfelle gjøre unntak fra vedtak om fredning og

fredningsbestemmelser for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i det fredete kultur miljøet . Denne

adgangen er delegert til fylkeskommunen jf. forskrift 15. februar 2019 om fastsetting av myndighet mv.

etter kulturminneloven § 3 (4) . Riksantikvaren er overordnet myndighet og klageinstans for vedtak fattet

av fylkeskommunen.

F ormålet med fredningen av Skudeneshavn fremgår av fredningsforskriften § 1. Det er blant annet å

«sikre helheten, sammenhengen, hovedstrukturen og tidsdybden i området. » Fredningen skal også sikre

« de kulturhistoriske og arkitektoniske verdiene i byggverke nes eksteriør ….».
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I de nne saken er spørsmålet om kulturminnemyndigheten kan gi tillatelse å etablere et vindehus i dag,

som har mindre dimensjoner og annen utførelse enn det som opprinnelig var på Søragadå 61 ifølge gamle

bilder.

Fredningen gjelder al le bygninger innenfor fredningsområdet. Det er anledning til å gi dispensasjon etter

fredningsforskriften § 6 blant annet for tilbakeføring til en «sikker dokumentert tidligere tilstand». Som

omsøkt avviker vindehuset s størrelse og utforming i stor grad fr a dokumentert tidligere tilstand , og vil

derfor ikke kunne karakteriseres som en tilbakeføring. Riksantikvaren er enige i fylkeskommunens

vurdering på dette punktet.

Kulturminnemyndigheten må derfor vurdere om tiltaket på generelt grunnlag vil medføre et vesentlig

inngrep i det helhetlige kulturmiljøet. Denne vurderingen må gjøres med utgangspunkt i de konkrete

fredningsbestemmelsene for kulturmiljøet i Skudeneshavn.

I følge § 1 i fredningsforskriften skal fredningen ta vare på kulturhistoriske og arkitektoniske verdier i

byggverkenes eksteriør. Utgangspunktet er situasjonen på fredningstidspunktet, og da hadde Søragadå 61

ingen vindehus. Når det ikke er tale om en tilbakeføring, blir neste spørsmål om det er annet grunnlag

som tilsier dispensasjon i dette tilfellet.

Vi kan ikke se at det er noen tungtveiende grunner for det. Eier ønsker å bruke vindehuset til å flytte

gjenstander inn i huset. Det kan gjøres med e t større vindehus tilsvarende det oppri nnelige. Klager

argumenterer med at et mindre vindehus er mer i tråd med det som har vært vanlig. Riksantikvaren

mener dette ikke er relevant. Formålet med fredningen er å ta vare på autentisiteten i kulturmiljøet. Så

lenge det tidligere vindehusets større lse og utforming kan dokumenteres, finner vi i ngen faglige grunner

for å dispens ere f or tiltak som fraviker denne .

Etter en samlet vurdering har vi ikke innvilget dispensasjon for det omsøkte tiltaket.

Riksantikvaren s avgjørelse er endelig og kan ikke klages på .

Vennlig hilsen

Anne - Judith Munthe - Kaas
Avdelingsdirektør
L eder Juridisk seksjon ( e.f.)

Eline Ova Sveen
seniorrådgiver
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