From: Stine Grøvdal Melsæther <stigro@nfk.no>
Subject: Foreløpig svar
Date: 31 March 2020 at 10:57:03 CEST
To: Galina Manikova <galina@online.no>

Hei!
Dette er en bekreftelse på at vi har mottatt din henvendelse. Saken er
journalført, og vi vil svare deg så snart som mulig, innen tre uker.
Med vennlig hilsen

Stine Grøvdal Melsæther
Arkeolog
Tlf: +4775650525
Mob: +4741328841
stigro@nfk.no
Skype

From: Galina Manikova <galina@online.no>
Subject: Re: Bestille en befaring
Date: 27 March 2020 at 12:09:11 CET
To: Stine Grøvdal Melsæther <stigro@nfk.no>
Cc: "karoline@hov-egge.no" <karoline@hov-egge.no>,
"Dag.Walle@flakstad.kommune.no" <Dag.Walle@flakstad.kommune.no>, TorKristian Storvik <torsto@nfk.no>
Hei,
jeg viser til en hyggelig telefonsamtale i dag og sender mine spørsmål skriftlig,
som avtalt.
1. Skulle kommunen har sendt saken på høring til arkeologen i forbindelse med
dispensasjonssøknaden for fjellsiden av min tomt 29/185, saken har blitt vedtatt
og dispensasjon innvilget i oktober 2019 ?
2. Hvis vi søker nå om å fradele tomter i følge den vedlagte skissen og ønsker å
søke om byggetillatelse for ett minihus øverst, er vi da pliktige til å bestille en
arkeolog befaring for å kartlegge nærmere de funnene som er indikert på tomta?
Vi holder oss utenfor kulturminnefeltet.

3. Hvis vi må bestille en slik spesifisering, hva er det som skal gjøres, når kan
dette gjennomføres og hva koster det?
På forhånd takk!
Ha en god helg!
Mvh,
Galina Manikova
www.galina.no
styreleder
FREMMEDART AS
org.nr. 915752071
Konto: 9802 24 73859
Vestre Braarudgaten 2B
3181 Horten
Tlf: 33039100
90017522

On 26 Mar 2020, at 15:00, Stine Grøvdal Melsæther <stigro@nfk.no> wrote:

Hei igjen, Galina!
Jeg har nå vært i kontakt med kommunen og hatt dialog med Tor-Kristian
Storvik om saken din.
Jeg er kontaktperson videre hva angår en eventuell arkeologisk
registrering. Du må gjerne sende meg en epost dersom du har spørsmål
om bestilling, gjennomføring, budsjett o.l.

Med vennlig hilsen

Stine Grøvdal Melsæther
Arkeolog
Tlf: +4775650525

Mob: +4741328841
stigro@nfk.no
Skype
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Sammen bygger vi attraktive og inkluderende samfunn

Fra: Tor-Kristian Storvik <torsto@nfk.no>
Sendt: torsdag 26. mars 2020 09:52
Til: Galina <galina@online.no>
Kopi: karoline@hov-egge.no; Dag.Walle@flakstad.kommune.no; Stine
Grøvdal Melsæther <stigro@nfk.no>
Emne: Re: SV: Bestille en befaring
Hei igjen, Galina Vi har vært i kontakt med Flakstad kommune, som igjen skulle ha den
videre dialogen med dere.
Jeg er for tiden ute i foreldrepermisjon, men har satt Stine G. Melsæther
på gjenpart av denne e-posten. Stine blir kontaktperson i denne saken,
mens jeg er i permisjon.
Med vennlig hilsen
Tor-Kristian
Fra: Galina <galina@online.no>
Sendt: Thursday, March 26, 2020 9:15:33 AM
Til: Tor-Kristian Storvik <torsto@nfk.no>
Kopi: karoline@hov-egge.no <karoline@hov-egge.no>;
Dag.Walle@flakstad.kommune.no <Dag.Walle@flakstad.kommune.no>
Emne: Re: SV: Bestille en befaring
Hei Tor-Kristian,

håper alt står bra til med deg i disse tider...
Jeg lurer på hvordan dialogen med kommunen utvikler seg?
Foreligger det noen planer om befaring i mai?
Håper du kan oppdatere meg?
Hilsen,

Galina Manikova
Fremmedart as
www.galina.no
Vestre Braarudgaten 2 b
3181 Horten
On 7 Feb 2020, at 10:44, Tor-Kristian Storvik <torsto@nfk.no> wrote:
Hei igjen og takk for oversendelsen av dokumentene –
Vi har behov for nærmere dialog med Flakstad kommune i saken og har
tatt kontakt med dem. Dere blir informert fortløpende.

Med vennlig hilsen

Tor-Kristian Storvik Arkeolog Tlf: +4775650529 Mob:
+4793245986 torsto@nfk.no Skype
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Sammen bygger vi attraktive og inkluderende samfunn

Fra: Galina Manikova <galina@online.no>
Sendt: torsdag 6. februar 2020 16:12

Til: Tor-Kristian Storvik <torsto@nfk.no>
Kopi: Karoline Hov <annkalarsen@gmail.com>
Emne: Fwd: Bestille en befaring
Hei igjen!
Takk for en hyggelig telefonsamtale tidligere i dag.
Sender herved en kopi av vedtaket om dispensasjon til boligformål på
fjellsiden av min tomt 29/185.
Jeg har fått bekreftelse på at hele tomta kan brukes til boligformål.
Planen er å fradele en tomt øverst og bygge et hus der til megselv privat
først og fremst.
Jeg må ha et sted å bo på min eiendom.
Det er dette som det skal søkes om så snart tomteanalysen og
mulighetsstudie er avsluttet av arkitekten.
Det skal også søkes om avkjørsler fra vegvesenet, som forøvrig har uttalt
seg positivt til dette tidligere i forbindelse med dispensasjonssøknaden.
Vedlegger denne uttalelsen også.
Vedlegger en kopi av denne korrespondansen til arkitekten Karoline Hov
Larsen til orientering om saken.
Håper du kan gi oss en veiledning videre?
Nå investeres det store beløp i prosjekteringen. Det må oppklares alle
forhold med tanke på hensynssoner for tomta, slik at ikke dette arbeidet
viser seg å være ugyldig eller noen feil skal avdekkes senere.
Jeg ber derfor om en befaring og en orientering om fremgangsmåter og
eventuelle kostnader i denne forbindelsen skriftlig.

På forhånd takk!
Mvh,
Galina Manikova
Vestre Braarudgaten 3a
3181 Horten Tlf: 33039100, 90017522
From: Galina <galina@online.no>
Subject: Bestille en befaring
Date: 6 February 2020 at 13:28:13 CET
To: torsto@nfk.no
Hei,
fikk beskjed fra min arkitekt om at hun hadde snakket med deg om min
tomt i Lofoten, www.atelier-rambergstranda.no.
Hun skrev:
«Han kan svare på hvordan du går frem for å bestille befaring. Han skrev
følgende som svar på mitt spørsmål om hvem som dekker kostnader til
befaring:
"Det kommer litt an på om det er snakk om næring eller om det er en
tomteeier som skal bygge seg hus. I sistnevnte tilfelle dekker staten
kostnadene knyttet til en slik befaring."
Kunne du ringt meg når det passet, slik at jeg kunne kanskje forklare litt
mer?
På forhånd takk!
Mvh,

Galina Manikova
www.galina.no
Vestre Braarudgaten 3 a
3181 Horten
Norway

