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Galina Manikova 
 
Vestre Braarudgate 3 A 
3181 HORTEN 
 
 
 
 
Referat møte 12. august 2019 
Boligbygging GBN 29/185 
 
Til stede: 
Galina Manikova 
Flakstad kommune: Tom Kristian Halland, Dag Walle, Kurt Alte Hansen, Kristian Knutsen 
Asplan Viak: Sigurd Kjelstrup 
Jarmund/Vignæs Arkitekter: Claes Ekornås 
 
Referatet inneholder ikke de diskusjonene som var rundt teamaene som ble tatt opp. Men har kun 
tatt for seg de konkrete spørsmålene som var i møtet og konklusjonene til disse. 
Møtet startet ved at arkitekten presenterte arbeider de har hatt for andre klienter og at dette er noe 
de ønsker å ta med seg i arbeidet med prosjektet til Galina Manikova. 
 
Spørsmål 1 fra Galina: Kan det tillates bygging av bolig på oversiden av E10 på min tomt? 
Svaret til dette er at dersom dispensasjonssøknad fra LNF til boligformål innvilges kan det 
etableres boliger på tomten.  Boligene må være i henhold til gjeldene plan for området som er 
arealplanen fra 2010. Det må selvfølgelig søkes om bygging i henhold til gjeldene lover og 
forskrifter. 
 
Spørsmål 2 fra Galina: Kan det tillates bygging av bolig på strandsiden av min tomt og kan 
byggegrensen mot plassen til Statens Vegvesen (Nasjonal turistvei) justeres? 
Svaret til dette er at det kan bygges boliger så lenge at disse er i henhold til gjeldene plan for 
området. Gjeldene plan er her områdeplan for Ramberg vedtatt 12. mars 2019. Justeringer at 
byggegrenser opp mot Statens Vegvesen plass er noe Galina Manikova må ta med Statens 
vegvesen. Det må selvfølgelig søkes om bygging i henhold til gjeldene lover og forskrifter. 
 
Ramberg, 12. august 2019 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Tom Kristian Halland 
enhetsleder teknisk 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
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Kopi til: 
Asplan Viak v/ Sigurd 
Kjelstrup 

   

Dag Walle Flakstadveien 371 8380 RAMBERG 
JVA /v Claes Ekornås    
Kristian Rosø Knutsen    
Kurt Atle Hansen Flakstadveien 371 8380 RAMBERG 

 


	Spg_beskrivelse
	Sdm_AMNavn
	Sdm_att
	Sdm_AMAdr
	Sdm_AMPostNr
	Sdm_AMPoststed
	Sdo_Tittel
	Sdo_Tittel2
	Sbr_Navn
	Sbr_Tittel
	TblVedlegg__ndl_tkdato___1___1
	TblVedlegg__ndb_Tittel___1___2
	TblVedlegg__ndb_dokID___1___3
	TblKopitil__Sdk_Navn___1___1
	TblKopitil__Sdk_Adr___1___2
	TblKopitil__Sdk_Postnr___1___3
	TblKopitil__Sdk_Poststed___1___4
	TblKopitil__Sdk_Navn___2___1
	TblKopitil__Sdk_Adr___2___2
	TblKopitil__Sdk_Postnr___2___3
	TblKopitil__Sdk_Poststed___2___4
	TblKopitil__Sdk_Navn___3___1
	TblKopitil__Sdk_Adr___3___2
	TblKopitil__Sdk_Postnr___3___3
	TblKopitil__Sdk_Poststed___3___4
	TblKopitil__Sdk_Navn___4___1
	TblKopitil__Sdk_Adr___4___2
	TblKopitil__Sdk_Postnr___4___3
	TblKopitil__Sdk_Poststed___4___4
	TblKopitil__Sdk_Navn___5___1
	TblKopitil__Sdk_Adr___5___2
	TblKopitil__Sdk_Postnr___5___3
	TblKopitil__Sdk_Poststed___5___4

