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From: Galina Manikova <galina@online.no> 

Subject: Svar på søknaden 

Date: 4 January 2022 at 10:51:44 CET 

To: Lena Hansson <Lena.Hansson@flakstad.kommune.no> 

 
Hei og Godt Nytt År! 
 
Jeg lurer på om saken har blitt behandlet og når kan jeg forvente et svar? 
 
Det sto også at bedriften skulle stå på søkelista til kompensasjonsordningen? 
 
Håper du kan gi meg en orientering. 
 
Ha en fin uke videre! 
 
På forhånd takk! 
 
Hilsen, 
Galina Manikova 
 
 
 
From:  Galina Manikova <galina@online.no> 
Subject:  Konflikten med Rasmussen anlegg  
Date:  4 January 2022 at 11:00:24 CET 
To:  "Stig E. Mortensen" <mortensen@advokatlofoten.no> 
 
Hei og Godt Nytt År! 
 
Jeg lurer på om du kan bistå meg i en sak. 
 
Rasmussen anlegg ble engasjert av oss for å legge vei og avkjørsel på vår 
tomt og montere en bom. 
 
De har fått en igangsettingstillatelse i oktober 2020. 
 
Arbeidet er ikke sluttført enda. Bommen er ikke påmontert. 
 



Konflikten oppsto da Lofotkraft har engasjert et annet firma til å flytte sine 
ulovliglagte kabler. 
 
Dette førte til at Rasmussen har flyttet sitt utstyr og startet på andre oppdrag 
isteden. 
 
Denne forsinkelsen har ført til at vi har mistet hele sommersesongen 2021 og 
ikke kunne påbegynne bygging av hus på tomta. 
 
Vi har en byggetillatelse for ett hus som skulle blitt oppført sist sommer. 
 
Håper du kan gi meg en rask tilbakemelding om alt dette. 
 
Hva kan jeg gjøre nå? 
 
Hva er våre muligheter? 
 
Takk! 
 
Ha en fin uke videre! 
 
Hilsen, 
Galina Manikova 
 
 
From: Galina Manikova <galina@online.no> 
Subject: Fwd: Fikk forespørsel at du trenger en e-takst 
Date: 4 January 2022 at 11:08:49 CET 
To: Adrian Arntsen <a.arntsen@nordvikbolig.no> 
 
Hei og Godt Nytt År! 
 
Håper du kan svare meg. 
 
Ha en fin uke videre! 
 
Mvh, 
 
Galina Manikova 
www.galina.no 
www.atelier-rambergstranda.no 
 
 
Begin forwarded message: 

http://www.galina.no/


 
From: Galina Manikova <galina@online.no> 
Subject: Re: Fikk forespørsel at du trenger en e-takst 
Date: 7 December 2021 at 14:55:42 CET 
To: Adrian Arntsen <a.arntsen@nordvikbolig.no> 
 
Hei Adrian, 
 
takk for en tilbakemelding. 
 
Vi har en tomt 29/185 i Flakstad kommune. 
 
Det er søkt om en detaljregulering og tomtefradeling. 
 
Vi vet enda ikke hvor mange tomter vi får lov til å fradele. 
 
Planen er å selge tomter med ferdigtegnede husmodeller som folk kan enten bygge 
selv eller bestille hos våre leverandører. 
 
Hvis vi greier å få solgt nok tomter, kan vi bestille og levere ferdige hus. Jeg er litt 
usikker på hvordan dette blir. Det er dette vi trenger litt  hjelp med. 
 
Det blir etablert et sameie med felles områder og fellesutgifter. 
 
Både hus og tomter er av ulik størrelse, beliggenhet og kvalitet.  
 
Du kan lese om prosjekt på websiden https://atelier-rambergstranda.no/om-
prosjektet/ 
 
Hva er din estimat for kvm priser der? Hvis vi får dette til slikt som det er søkt om, 
blir det 17 tomter med tre ulike hus størrelser og modeller for salg, 32-50-70m2. Vi 
må utarbeide et salgsprospekt og visualisering. 
 
Hvis dette kan være aktuelt for dere, søker vi nå om et samarbeid med et 
meglerkontor om saken og vil gjerne vite litt mer om deres eventuelle tilbud og 
betingelser for et slikt samarbeid. 
 
 

mailto:galina@online.no
mailto:a.arntsen@nordvikbolig.no
https://atelier-rambergstranda.no/om-prosjektet/
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DETALJREGULERING FOR FLAKSTADVEIEN 305 og 306 
 
(SETTES INN: FERDIG PLANKART MED TOMTENUMMER) 
 
 

TOMT AREAL (ca.) kvm HUSTYPE 

1  Enebolig ihht godkjent rammetillatelse 

2 420 Type B 50 kvm 

3 540 Type B 50 kvm 

4 370 Type B 50 kvm 

5 370 Type B 50 kvm 

6 350 Type B 50 kvm / Type A 35 kvm 

7 350 Type B 50 kvm / Type A 35 kvm 

8 360 Type B 50 kvm / Type A 35 kvm 

9 620 Type C 70 kvm 

10 380 Type A 35 kvm 

11 500 Type B 50 kvm 

12 400 Type A 35 kvm 

13 700 Type C 70 kvm 

14 870 Type C 70 kvm 

15 590 Type A 35 kvm 

16 620 Type A 35 kvm 

17 610 Type A 35 kvm 

18  400 Type A 35 kvm 

19 (Sjøsiden) 930 2 stk Type A 35 kvm + hovedbygning 

 

PLANOPPSTART KUNNGJORT

1. GANGS BEHANDLING I DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER
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From: "Stig E. Mortensen" <mortensen@advokatlofoten.no> 
Subject: SV: Konflikten med Rasmussen anlegg 
Date: 4 January 2022 at 11:44:39 CET 
To: Galina Manikova <galina@online.no> 
 
Hei og godt nytt år til deg også! 
  
Jeg har dessverre ikke anledning til å bistå dere i sak mot Rasmussen Anlegg AS, på 
grunn av at jeg bistår selskapet i andre sammenhenger. 
  
Dette til orientering. 
  
Med vennlig hilsen 
Stig E. Mortensen 
Advokat 
 
 
 
From: Galina Manikova <galina@online.no> 
Subject: Ramberg skole 
Date: 4 January 2022 at 14:44:19 CET 
To: Anna Karoline Hov Larsen / HOV + EGGE Arkitekter <karoline@hov-egge.no> 
 
Godt Nytt År Karoline! 
 
Håper alt står bra til med deg og dine! 
 
±Ŝƭ ƻǾŜǊǎǘňǘǘΧ 
 
Vedlegger her en artikkel om skolen på Ramberg. 



 
 
 
Det nevnes ikke hvem som var arkitekten, men bygget er meget likt dine modeller 
som du har utviklet for meg? 
 
Kan du orientere meg litt om hva som skal skje vider med detaljreguleringssøknden? 

 
Slik skal den se ut nňǊ den er ferdig bygget, Ramberg skole. Arkitektillustrasjon. 

Slik blir Lofotens 

beste  sko le 
 
Skrevet av KURT E. KLEPPE-HOLM 
20.12.2021 15:17 - OPPDATERT 20.12.2021 21:53 
   

 98029350 

 POST@AVISALOFOTEN.NO 

Det var en enstemmig styringsgruppe for Ramberg skole som i 
dag vedtok hvem som Ŧňr i oppdraƎ ň bygge ned nye Flakstad 
barn-og ungdomsskole 
- Dette blir et signalbygg for Flakstad kommune. 



 
Hva er svarfristen for kommunen? 
 
Skal du bestille den manglende grunnundersøkelsen? Hva skjer med denne? 
 
Kan vi søke om byggetillatelse for ett eller to minihus av den minste modellen på 
stranda der det var planlagt eller må vi vente på detaljreguleringen? 
 
Ha en fin uke videre! 
 
Hilsen, 
Galina Manikova 
 
 
 
From: Galina Manikova <galina@online.no> 
Subject: Hva er deres planer? 
Date: 4 January 2022 at 14:53:12 CET 
To: Bjørn Ståle Larsen <bjorns@rasmussenanlegg.no> 
 
Hei og Godt Nytt År! 
 
Jeg har ikke fått noen respons på min epost av 30.november. 
 
Hva er deres planer? 
 
Hva skjer med bommen som dere ikke har montert? Hvor er den? 
 
Har dere planer om å sluttføre dette oppdraget som opprinnelig vært avtalt eller 
ikke? 
 
Først har du lovet å bli ferdig før festivalen i august, så sa du at dere blir ferdig før 
årets slutt? 
 
Jeg har ikke hørt fra deg siden 30. november, og du har lovet å sende meg bilder av 
det sluttførte arbeidet? 
 
Håper du kan svare meg raskt. 
 
Mvh, 
Galina Manikova 
 
 



From: Galina Manikova <galina@online.no> 
Subject: Fotosenteret på Ramberg 
Date: 6 January 2022 at 15:25:22 CET 
To: anette.trettebergstuen@kud.dep.no 
 
Hei og Godt Nytt År! 
 
Jeg skriver direkte til deg fordi jeg deler dine klart uttrykte verdier om mangfold og 
likestilling i kulturfeltet. 
 
Det er noe jeg har savnet lenge. 
 
I snart 40 år har jeg arbeidet med utvikling av alternativ fotografi og fotooverføring 
på ulike materialer som min spesialitet. Jeg har opparbeidet meg et internasjonalt 
renommé i dette feltet, og navnet mitt er godt kjent. 
 
Siden 2015 har jeg arbeidet intenst med et prosjekt i Lofoten, som skal bli mitt 
bidrag til norsk kulturarv. Prosjektet er drevet av en ideell bedrift Fremmedart as. 
Det skal ikke tas utbytte, all overskudd skal brukes til videreutvikling av prosjektet. 
Både jeg og vår daglig leder har arbeidet intenst og uten lønn i over 7 år. 
 
Nå er jeg pensjonist og ønsker å overføre alle mine verk, bibliotek og materialer til et 
fotosenter dedikert til alternativ fotografi feltet. Jeg håper fremdeles å kunne bruke 
resten av mitt liv til å organisere og administrere dette prosjektet. 
 
Det har ikke vært helt enkelt å få tillatelse til å utvikle dette konseptet, men nå har 
vi kommet til en fase, hvor det er håp om å komme i mål tross all motgang lokalt. 
 
Hvis du er interessert, kan du se mer om utviklingen på denne 
tidslinjen: https://atelier-rambergstranda.no/tids/ 
 
På nåværende tidspunkt venter vi på detaljeguleringen av arealer for å kunne 
komme videre. Ledelsen i Flakstad kommune er positiv til prosjektet. Kulturrådet 
har også gitt støtte til et forprosjekt. Det ble gjennomført flere prosjekter på stedet 
selv uten et senter. Festivaler har fått støtte fra både kulturrådet, fagorganisasjoner, 
kommunen og fylkeskommunen. 
 
Jeg skriver til deg direkte fordi jeg konstaterer at vi som en ideell bedrift ikke kan 
generere tilstrekkelige midler til hovedbygningen. 
 
Vi har kommet meget uheldig ut med tanke på covid og søknader fra 
kompensasjonsordningen lokalt. Bedriften er lokalisert i Vestfold, men prosjektet er 
i Lofoten. Det stilles krav til at inntekter i bedriften må komme fra salg og ikke 

https://atelier-rambergstranda.no/tids/


offentlig støtte. Horten anbefaler å søke i Nordland. Nordland krever fysisk adresse i 
fylke. 
 
Derfor ser jeg den eneste mulighet å undersøke om og på hvilken måte staten og 
statlige institusjoner kunne blitt involvert for å sluttføre dette prosjektet. 
 
Vi er meget tilbakeholdne med å involvere kommersielle aktører og investorer. 
 
Les mer om våre planer her:  https:// atelier-rambergstranda.no/om-
prosjektet/#visjonen 
 
Jeg mener at dette prosjektet har en unik karakter, og kan senere bli av en stor verdi 
for Norge som kulturnasjon. 
 
Det er også planlagt å etablere en minihuslandsby for kunstnere i tilknytning til 
dette fotosenteret, slik at det blir flere aktører som kan bidra til den videredriften og 
utviklingen senere. 
 
Jeg ønsker å ha et personlig møte med deg for å kunne presentere konseptet, og 
forklare litt mer om hvorfor jeg oppsøker deg direkte. Håper du kan finne tid og 
mulighet for et digitalt møte om saken. Jeg stiller opp når dette passer for deg. 
 
På forhånd takk! 
 
Lykke til videre med ditt arbeid i kulturfeltet! 
 
Hilsen, 
Galina Manikova 
 
DENNE HENVENDELSEN HAR IKKE BLITT BESVART. 
 
From: Anna Karoline Hov Larsen / HOV + EGGE Arkitekter <karoline@hov-egge.no> 
Subject: Re: Ramberg skole 
Date: 6 January 2022 at 17:34:00 CET 
To: Galina Manikova <galina@online.no> 
 
Hei! 
Godt nytt år til deg! Håper du har hatt en fin jul og romjul! 
 
Kommunen skal respondere på planforslag innen 6 uker, (men ferier og høytider 
trekkes normalt fra). Jeg hadde på agendaen å sende en epost til Walle og høre om 
status denne uken. 
 

https://atelier-rambergstranda.no/om-prosjektet/#visjonen
https://atelier-rambergstranda.no/om-prosjektet/#visjonen


Vi kan søke om to hus på sjøsiden, men usikker på hvordan det stiller seg når det er 
en pågående reguleringsplan inne til forslag. Dette kan nok Ørjan svare bedre på:) 
 
Vedr. grunnundersøkelsene så vet jeg ikke,- kommunen har gitt bekreftelse på at vi 
kunne skyve på denne, så ser ingen grunn til å stresse med den (spesielt siden vi før 
ferien ble opplyst fra alle hold om at det var sprengt marked og lite kapasitet 
fremover). 
 
Ønsker deg en fin dag!:) 
 
Mvh 
A. Karoline Hov Larsen 
Arkitekt og arealplanlegger 
 
 
 
From: Galina Manikova <galina@online.no> 
Subject: To hus på sjøsiden 
Date: 11 January 2022 at 14:04:48 CET 
To: Ørjan Nikolaisen Trovåg <Orjan.Nikolaisen.Trovag@flakstad.kommune.no> 
 
Hei Ørjan og Godt Nytt År! 
 
Jeg vil gjerne stille et spørsmål om hva vi kan og ikke kan søke om, mens 
detaljregulerings prosessen pågår. 
 
Arkitekten anbefalte å spørre deg direkte. 
 
Kan vi søke om to byggetillatelsen for de to minihusene som er planlagt på stranda? 
 
Eller er det absolutt nødvendig å vente på utfallet av detaljreguleringen? 
 
Må det en full ny søknad til? Vi skal jo plassere disse omtrent der det var søkt om et 
midlertidig bygg. 
 
Nå når sykkelveien er et faktum, og avkjørselen er løst, skulle vi kanskje bare fornye 
den gamle søknaden? 
 
Setter stor pris på en tilbakemelding. 
Ha en fin uke videre! 
 
Hilsen, 
Galina Manikova 



From: Galina Manikova <galina@online.no> 
Subject: Fwd: RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2021-0025 
Date: 14 January 2022 at 15:41:43 CET 
To: Lena Hansson <Lena.Hansson@flakstad.kommune.no> 
 
Hei, 
 
jeg håper at vinden har lagt seg nå på Flakstad og alle er i god behold. 
 
Beklager å måtte forstyrre deg igjen med mine spørsmål. 
 
Du har skrevet til meg tidligere om at min søknad om støtte til festivalen skulle blitt 
tatt opp på kommunestyremøte den 6. desember. 
 
Jeg ser også at det er lagt inn en søknad for oss til kompensasjonsordningen. 
 
Kunne du være så snill og oppdatere meg litt? 
 
På forhånd takk og god helg! 
 
Hilsen, 
Galina Manikova 
 
 
 
 
From: Galina Manikova <galina@online.no> 
Subject: Avisartikler 
Date: 20 January 2022 at 12:15:21 CET 
To: Anna Karoline Hov Larsen / HOV + EGGE Arkitekter <karoline@hov-egge.no> 
 
Hei Karoline, 
 
håper det står bra til med deg og dine? 
 
Det har kommet et par artikler i avisene om skolebygging. 
 
Jeg vedlegger til din orientering. 
 
Det er et arkitektfirma i Fredrikstad som har tegnet skolebygget. 
 
Har du hatt kontakt med Walle? 
 



Når tror du at vi kan regne med å få en tilbakemelding og ne fremgang i saken? 
 
Jeg har skrevet til Ørjan angående sjøsiden, men han svarte meg ikke. 
 
Det er ansatt en ny næringssjef og en ny teknisk sjef i Flakstad, kanskje det blir litt 
fremgang etterhvert. 
 
Jeg er veldig engstelig for fremtiden, fordi tiden betyr alt. 
 
Ernst svarer ikke, firma fra Bodø svarer ikke, vegvesenet svarte heller ikke, og ikke 
firma fra Alta... 
 
Nå er jeg så lei av alt dette, at jeg er i ferd med å gi opp. 
 
Ha en fin dag videre! 
 
Oppdater meg når du vet noe mer?   
 
https://youtu.be/kgo26o_xTpo 
 
Takk! 
 
Hilsen, 
 
Galina Manikova 
 
 
From: Galina Manikova <galina@online.no> 
Subject: Hva skjer på Ramberg 
Date: 21 January 2022 at 11:24:59 CET 
To: vemund.lenschow@vegvesen.no 
 
Hei, 
 
jeg har blitt fortalt a dere skulle kontakte meg i begynnelsen av januar for å 
diskutere areal disposisjonen for sykkelveien gjennom min tomt på Ramberg, tomt 
29/185. 
 
Jeg har ikke hørt fra dere, håper dere kan gi meg et svar og en forklaring om hva 
som skal skje med dette videre? 
 
Takk! 
 

https://youtu.be/kgo26o_xTpo


Hilsen, 
Galina Manikova 
 
 
 
From: Vemund Lenschow <vemund.lenschow@vegvesen.no> 
Subject: SV: Hva skjer på Ramberg 
Date: 21 January 2022 at 12:44:13 CET 
To: Galina Manikova <galina@online.no> 
 
Hei Galina! 
  
Det har dessverre tatt noe lengre tid grunnet nødvendige avklaringer med utbygger. 
  
Vi kontakter deg og andre berørte grunneiere i løpet av neste uke. 
  
Med hilsen 
Vemund Lenschow 
 
Statens vegvesen, Utbygging 
Fagressurser Utbygging, Grunnerverv Utbygging 
Besøksadresse: Dreyfushammarn 31, Bodø 
 
 
 
From: Anna Karoline Hov Larsen / HOV + EGGE Arkitekter <karoline@hov-egge.no> 
Subject: Re: Avisartikler 
Date: 24 January 2022 at 09:47:07 CET 
To: Galina Manikova <galina@online.no> 
 
Hei Galina, 
 
Jeg var i kontakt med Walle per epost, men ikke noe konkret å melde. 
Svaret hans var som lyder: 
Planforslaget er mottatt. 
Dessverre så henger vi etter også på plansiden. 
Jeg kan pr i dag ikke si hvilken dato jeg legger frem saken for politisk behandling, 
men tar sikte på februar/mars. 
Vi har fått på plass ny leder på teknisk og ny næringssjef, dette vil lette arbeidet for 
oss to på bygg og plan. 
 
Håper alt er bra med deg! Ønsker deg en fin mandag og en flott ny uke! 
 



Mvh 
A. Karoline Hov Larsen 
Arkitekt og arealplanlegger 
 
 
 
From: Galina Manikova <galina@online.no> 
Subject: Tilskudd til nye boligformer 
Date: 24 January 2022 at 15:55:42 CET 
To: Jørn Aarsland <Jorn.Aarsland@flakstad.kommune.no> 
 
Hei igjen, 
 
takk for en hyggelig samtale sist. 
 
Nå venter jeg veldig spent på svar på søknaden fra kompensasjonsordningen. 
 
Håper du oppdaterer meg når du har et svar for meg? 
 
Jeg lurer også på om du kunne hjelpe meg til å finne ut om Flakstad kommune 
kunne søke om et tilskudd fra denne ordningen i forbindelse av utviklingen av vår 
tomt 29/185 på Ramberg? 
 
Kunstnere er en vanskeligstilt gruppe i denne sammenheng. 
 
Hvis Flakstad kommune søker om dette, kan dette bli et helt banebrytende prosjekt. 
 
Tema har blitt diskutert i fagorganisasjoner for kunstnere over tid, men her kan vi 
faktisk få til noe veldig bra og nytt sammen. 
 
https://www.husbanken.no/kommune/lan-og-tilskudd/tilskudd-
boligmodeller/?fbclid=IwAR0D9yi212Wg3qjYwg8o3xoWmFb10GP3PlyUhZePA9npLN
wGbMCp8tX7BwI 
 
Håper du kan hjelpe meg til å fremme dette forslaget for kommunestyret. 
 
Ha en fin dag videre! 
 
Hilsen, 
Galina Manikova 
 
 
 

https://www.husbanken.no/kommune/lan-og-tilskudd/tilskudd-boligmodeller/?fbclid=IwAR0D9yi212Wg3qjYwg8o3xoWmFb10GP3PlyUhZePA9npLNwGbMCp8tX7BwI
https://www.husbanken.no/kommune/lan-og-tilskudd/tilskudd-boligmodeller/?fbclid=IwAR0D9yi212Wg3qjYwg8o3xoWmFb10GP3PlyUhZePA9npLNwGbMCp8tX7BwI
https://www.husbanken.no/kommune/lan-og-tilskudd/tilskudd-boligmodeller/?fbclid=IwAR0D9yi212Wg3qjYwg8o3xoWmFb10GP3PlyUhZePA9npLNwGbMCp8tX7BwI


From: Jørn Aarsland <Jorn.Aarsland@flakstad.kommune.no> 
Subject: SV: Tilskudd til nye boligformer 
Date: 25 January 2022 at 07:35:31 CET 
To: 'Galina Manikova' <galina@online.no> 
 
Hei Galina 
  
Din søknad ble behandlet 20 desember av næringsstyret. Søknaden ble dessverre 
ikke innvilget. Det ble lagt til grunn følgende kriterier for å være berettiget. 
  
Alle søkere må være registrert i foretaksregisteret eller enhetsregisteret, med 
adresse i Flakstad kommune. Det ble videre stilt følgende krav til søknaden: 1. 
Regnskap 2019 og 2020 (2020 kan være ubekreftet)  
2. Regnskap så langt i år fra regnskapsfører 
3. Beskrivelse og/eller dokumentasjon på inntektsbortfall/kostnader for perioden 
det søkes om støtte for. 
4. Det må anføres i friteksten hvor mange årsverk bedriften sysselsetter i normalår 
(2019) og i 2021. 
  
Når det gjelder husbanken har de mange spennende tilskudd og 
finansieringsordninger, dette er et av dem. Vi skal ha bolig som tema til politisk 
behandling i nær fremtid. Det er teknisk sektor som arbeider med dette så jeg skal 
få dem til å holde deg orientert.  
  
Med vennlig hilsen 
Jørn Aarsland 
Næringssjef ς Flakstad kommune 
From: Galina Manikova <galina@online.no> 
Subject: Re: Tilskudd til nye boligformer 
Date: 25 January 2022 at 11:18:39 CET 
To: Jørn Aarsland <Jorn.Aarsland@flakstad.kommune.no> 
 
Hei igjen, 
 
takk for en tilbakemelding. 
 
Jeg har opprinnelig søkt om støtte til festivalen i august, ikke fra 
kompensasjonsordningen, som jeg visste var betinget med adresse i kommunen. 
Det er rådmannen som har lagt inn en søknad om dette til 
kompensasjonsordningen. Jeg har bare supplert det som du har etterlyst. Merkelig 
at jeg ikke har fått svar om alt dette før nå. 
 



Dette er ganske tragisk, da alle de andre innvilgende midler også faller bort siden 
kommune ikke gir støtte til dette prosjektet. Dette er ikke spesielt motiverende. 
 
Når det gjelder teknisk, så har jeg sent både en e-post, og detaljregulerings forslaget 
ble sent av arkitekten før Jul 2021. Svarfristen for dette er maksimum 1,5 måned. 
 
Jeg håper vi får et svar innen fristen. 
 
Dette er helt avgjørende for videreutvikling av prosjektet. 
 
Ha en fin dag videre! 
 
Hilsen, 
Galina Manikova 
 
 
 
From: Ørjan Nikolaisen Trovåg <Orjan.Nikolaisen.Trovag@flakstad.kommune.no> 
Subject: SV: To hus på sjøsiden 
Date: 31 January 2022 at 11:33:56 CET 
To: Galina Manikova <galina@online.no> 
 
Hei,  
 
Og beklager sent svar, jeg har vært bort fra jobb en stund.  
 
Jeg er usikker på hvilke to minihus du tenker på - dette er ukjent for meg. Dersom 
det skal bygges bolig er det uansett nødvendig med en "full" byggesøknad.  
 
Mvh 
Ørjan 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Galina Manikova <galina@online.no>  
Sendt: tirsdag 11. januar 2022 14:05 
Til: Ørjan Nikolaisen Trovåg <Orjan.Nikolaisen.Trovag@flakstad.kommune.no> 
Emne: To hus på sjøsiden 
 
Hei Ørjan og Godt Nytt År! 
 
Jeg vil gjerne stille et spørsmål om hva vi kan og ikke kan søke om, mens 
detaljregulerings prosessen pågår. 
 



Arkitekten anbefalte å spørre deg direkte. 
 
Kan vi søke om to byggetillatelsen for de to minihusene som er planlagt på stranda? 
 
Eller er det absolutt nødvendig å vente på utfallet av detaljreguleringen? 
 
Må det en full ny søknad til? Vi skal jo plassere disse omtrent der det var søkt om et 
midlertidig bygg. 
 
Nå når sykkelveien er et faktum, og avkjørselen er løst, skulle vi kanskje bare fornye 
den gamle søknaden? 
 
Setter stor pris på en tilbakemelding. 
 
Ha en fin uke videre! 
 
Hilsen, 
Galina Manikova 
 
 
 
From: Bjørn Ståle Larsen <bjorns@rasmussenanlegg.no> 
Subject: Bilder 
Date: 1 February 2022 at 08:27:36 CET 
To: Galina Manikova <galina@online.no> 
 
Hei Galina vi har nå gjenopptatt gravingen på deres prosjekt og fådd etablert vei 
trase etter siste tegning 11.okt.2021 med påførte kote høyder.  

 



 
 
 
Med vennlig hilsen 
FOR RASMUSSEN ANLEGG AS  
Bjørn-Ståle Larsen 
 
 
 
 
From: Galina Manikova <galina@online.no> 
Subject: Re: Bilder 
Date: 1 February 2022 at 10:37:24 CET 
To: Bjørn Ståle Larsen <bjorns@rasmussenanlegg.no> 
 
Hei Bjørn Ståle, 
 
jeg må si at jeg ikke ser noe som helst på bildene under sneen. 
 
Har dere utført alt etter avtale? 
 
Er bommen montert på plass? 
 
Har dere planert nederst på tomta som avtalt? 
 
Jeg vil komme til Ramberg og møte deg for en inspeksjon når du gir beskjed om at 
alt er på plass. 
 
Vennligst, gi meg en tilbakemelding på dette? 
 
Jeg må planlegge denne reisen og kjøpe biletter osv. 
 
Takk! 
 



Mvh, 
Galina Manikova 
 
 
From: Bjørn Ståle Larsen <bjorns@rasmussenanlegg.no> 
Subject: Re: Bilder 
Date: 1 February 2022 at 10:53:41 CET 
To: Galina Manikova <galina@online.no> 
 
Bommen blir montert komplett når vi er ferdig med maskiner på området. 
 
Vi utfører veien etter siste plan fra prosjekterende, overskuddsmasser fra vei trase 
blir planert i den midlertidige veien slik at den blir helt borte.   
 
Med vennlig hilsen 
FOR RASMUSSEN ANLEGG AS  
Bjørn-Ståle Larsen 
 
 
From: Galina Manikova <galina@online.no> 
Subject: Re: Bilder 
Date: 1 February 2022 at 11:07:37 CET 
To: Bjørn Ståle Larsen <bjorns@rasmussenanlegg.no> 
 
Ok, men som skrevet, jeg vil inspisere alt dette personlig på stedet. 
 
Vennligst, gi beskjed når dere blir ferdig? 
Ingen betalingskrav skal sendes før jeg har sett og kontrollert at alt er på plass som 
avtalt. 
 
Takk! 
 
Mvh, 
Galina Manikova 
 
 
From: Galina Manikova <galina@online.no> 
Subject: Re: To hus på sjøsiden 
Date: 3 February 2022 at 11:37:58 CET 
To: Ørjan Nikolaisen Trovåg <Orjan.Nikolaisen.Trovag@flakstad.kommune.no> 
 
Hei Ørjan, 
 



jeg beklager å plage deg igjen, men jeg trenger virkelig litt hjelp nå. 
 
Vi har søkt om midlertidig brakke på søsiden og har fått et avslag fordi det manglet 
løsnigen for en avkjørse og sykkelvei. 
 
Nå er dette problemet løst, så jeg lurte på om denne søknaden kunne blitt revurdert 
på nytt uten noen ekstra søknader? 
 
Jeg ser at alt tar mye lengre tid. Rasmussen anlegg har blitt forsinket med over ett år 
med etableringen av den bestilte veien på fjellsiden, dette har forsinket oss 
dramatisk. 
 
Når skal vi få et svar på detaljreguleringssøknaden er også uklart for meg. Fristen i 
føgle loven er senest 1,5 mnd, dvs. senest i midten av februar? Vet du noe om 
saken? 
 
Jeg havnet i en akutt krise og er nå helt uten tak over hodet. Hadde håpet jeg kunne 
få satt opp en midlertidig brakke der vi hadde søkt om tidligere og se hva som skjer 
videre. 
 
Hva kan jeg ellers gjøre? 
 
Har du et råd? 
 
God bedring til deg! 
 
Hilsen, 
Galina Manikova 
 
 
From: Ørjan Nikolaisen Trovåg <Orjan.Nikolaisen.Trovag@flakstad.kommune.no> 
Subject: SV: To hus på sjøsiden 
Date: 3 February 2022 at 12:49:54 CET 
To: Galina Manikova <galina@online.no> 
 
Hei igjen, 
Og takk for at dette kunne tas på mail!  
 
Jeg må dobbeltsjekke hva som gjaldt i søknad osv, men jeg skal komme tilbake til 
deg med et svar! Om det ellers skulle være noe i mellomtiden er det bare å gi 

beskjed!  
Hvilke frist er det du tenker på? Jeg er usikker på hvor i prosessen planen din er, 
men jeg skal få sjekket opp i dette også. En detaljregulering kan gjennomgå flere 



runder med endringer osv, og tid fra start til slutt kan derfor variere fra plan til plan. 
 

Jeg skal sjekke opp å komme med et svar fortløpende!  
 
Takk for det!  
 
Mvh 
Ørjan 
 
 
 
From: Ørjan Nikolaisen Trovåg <Orjan.Nikolaisen.Trovag@flakstad.kommune.no> 
Subject: SV: To hus på sjøsiden 
Date: 3 February 2022 at 14:01:45 CET 
To: Galina Manikova <galina@online.no> 
Cc: Dag Walle <Dag.Walle@flakstad.kommune.no> 
 
Hei igjen, 
 
Da har jeg fått sjekket litt!  
 
Søknaden om midlertidig plassering av brakke gjaldt ikke for bolig, og må derfor 
justeres/sendes inn på nytt slik at faktisk bruk stemmer overens med det formål 
som fremgår av søknaden. Har du mottatt vedtaksbrev fra SVV med tillatelse til 
utvidet bruk av eksisterende avkjørsel? Det er en formalitet som må dokumenteres i 
byggesaken. Det enkleste og raskeste vil nok være å leie en bolig inntil videre. På 
byggesaker opplever vi at behandlingstiden er en del lengre enn det som er å 
foretrekke...  
 
Når det gjelder reguleringsplanen ser jeg at planforslaget ble sendt til kommunen i 
desember. Kommunen har 12 uker på seg til å behandle forslaget iht pbl §12-11. Jeg 
er usikker på når denne er klar til politisk behandling da det er Dag som er 
saksansvarlig for dette, men jeg setter han på kopi, så kan han redegjøre for 
forventet behandlingstid. Vi har for øyeblikket generelt stor pågang på teknisk 
avdeling., og det kan derfor være vanskelig å gi nøyaktig svar på forventet 
saksbehandlingstid.  
 
Håper at dette var oppklarende, og kom gjerne med oppfølgingsspørsmål om det 
skulle være noe mer!  
 
Mvh 
Ørjan 
 




