
Oppsummering og referat fra innspill ved høring og 1. gangs 

offentlig ettersyn – Detaljregulering for Kirkegårdsveien 

boligområde (2017001) 

Oppsummering 

I forbindelse med høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan kom det innspill til planforslaget fra 

Avinor, Statens vegvesen, Sametinget, Finnmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Finnmark, 

Hagesenteret AS, NVE og 3 nabobeboere. Innspillene som kom inn i forbindelse med høring og 

offentlig ettersyn av planforslaget er referert og kommentert nedenfor. Innspillene er i sin helhet 

vedlagt d. 

Avinor 

De maksimale tillatte byggehøydene (mønehøydene/gesimshøydene) vil ikke komme i konflikt med 

høyderestriksjoner satt i restriksjonsplanen for Lakselv lufthavn. Avinor har ingen merknader til 

planen. 

Kommentar til Avinor 

Kommentar ikke nødvendig 

Statens vegvesen 

Reguleringsplanen kommer ikke i konflikt med nasjonale og regionale hensyn eller prinsippene for 

samordna areal- og transportplanlegging. Det planlagte utbyggingsområdet har gode forbindelser for 

myke trafikanter og annen transport. Hensynet til myke trafikanter er godt hensyntatt i planforslaget. 

Vegnettet er tilpasset den økte aktiviteten utbyggingen vil kunne medføre. Statens vegvesen 

vurderer kommunens forslag som det beste alternativet for trafikksikkerheten ved at antall avkjørsler 

holdes nede. 

Kommentar til Statens vegvesen 

Rådmannen anbefaler at kommunens forslag med privat felles avkjørsel mot «Gartneriveien» vedtas 

med bakgrunn i trafikksikkerhet og kommunens økonomi. 

Olsen, Wulff og Østgård 

Olsen, Wulff og Østgård mener at de med bakgrunn i hevd har veirett til egne eiendommer over 

skogsveg/kjørespor nord for Tamsøyringen (formålsflate o_SGG3 i plankartet). Dersom denne 

traseen gjøres om til gangvei, ønsker beboerne at de fortsatt skal kunne kjøre til egne eiendommer 

over gangvegen. De ønsker ikke at det skal settes opp fysisk sperre på vestsiden av gangveien. De 

uttaler videre at dersom traseen skal stenges for motorferdsel, må kommunen først ekspropriere 

veiretten. Beboerne viser til to andre strekninger i Lakselv hvor motorferdsel er tillatt på gangvei 

(gangveien mellom Holmenveien og Bakkelyveien samt nord-vest for innkjørselen fra E6 til Hans A. 

Opstads vei). Beboerne er positive til fysisk sperre på øst-siden av Tamsøyringen 18 for å hindre 

gjennomkjøring. 

Kommentar til Olsen, Wulff og Østgård 

Eiendommer ved Tamsøyringen har kjøreatkomst fra kommunal vei Tamsøyringen. Rådmannen 

mener at beboerne ikke har grunnlag for å hevde veirett over grunnen. Flere vilkår må være oppfylt 



Porsanger kommune 
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for at man skal kunne erverve en rettighet gjennom hevd etter Hevdsloven. Det fremgår av lovens §§ 

2 til 6 at bruken må ha pågått i minst 20 år uten avbrudd av betydning, og at brukeren ikke på noe 

tidspunkt må ha forstått eller burde ha forstått at bruken var uberettiget (Hevderen må ha handlet «i 

god tro»). Alle byggetillatelser gitt på eiendommene 17/290, 17/280, 17/300 og 17/336 er tydelige 

på at adkomst er fra kommunal veg sør for eiendommene. Det er derfor ikke grunnlag for å hevde 

vegrett som angitt. Gjeldende og tidligere reguleringsplan for eiendommen viser at det omtalte 

arealet heller ikke er eller har vært regulert til kjøreveg eller hatt bestemmelser om at veg kan 

opparbeides og/eller brukes til motorferdsel. Ulovlig anlagt skogsveg/kjørespor ligger dessuten på 

kommunens egen eiendom. Det vil derfor ikke være nødvendig for kommunen å ekspropriere 

rettigheter for å gjennomføre planen. Det vises for øvrig til at eventuelle eksisterende rettigheter 

med bakgrunn i hevd stadfestes av domstolene.  

Prinsipielt er motortrafikk på gang- og sykkelvei en svært uheldig kombinasjon med tanke på 

trafikksikkerhet, og dette er hovedhensynet i dette tilfellet. Selv om det andre steder i Lakselv kan 

være tillatt/akseptert med motorferdsel på gangvei, gir ikke dette grunn til å utvide praksisen til 

andre områder. Ved full utbygging av feltet med 24 boenheter vil gang- og sykkeltrafikken langs 

traseen kunne øke betydelig mot skole, barnehage og fritidsaktiviteter. 

Rådmannen anbefaler at merknaden fra Olsen, Wulff og Østgård ikke etterkommes.  

Sametinget 

Sametinget er fornøyd med aktsomhetsplikten ovenfor kulturminner er tatt med i bestemmelsene. 

Sametinget har ingen merknader. 

Kommentar til Sametinget 

Kommentar ikke nødvending 

Finnmark fylkeskommune 

Tidligere innspill som gjelder kulturminner er ivaretatt i saken. Fylkeskommunen er enige i 

rådmannens vurdering om at en privat felles avkjørsel med tilknytning til «Gartneriveien» vil være 

den mest trafikksikre løsningen.  

Kommentar til Finnmark fylkeskommune 

Rådmannen anbefaler at kommunens forslag vedtas med bakgrunn i trafikksikkerhet og kommunens 

økonomi. 

Fylkesmannen i Finnmark 

Fylkesmannen er ikke helt enig i kommunens vurdering av krav om konsekvensutredning. 

Kommunens begrunnelse er at planen anses å være i tråd med arealformålet sentrumsformål i 

Kommunedelplan for Lakselv vedtatt 1992. Fylkesmannen mener at gjeldende reguleringsplaner, og 

ikke overordnet plan, skal legges til grunn for vurderingen av KU-plikt, da disse planene er av nyere 

dato. I gjeldende reguleringsplaner fra 2002 og 1976 er området regulert til friluftsområde, klimavern 

og friområde. 

Fylkesmannen forutsetter at geoteknisk rapport legger føringer for det endelige vedtaket. Det er bra 

at det foreslås rekkefølgebestemmelse om dokumentasjon og tiltaksplan med hensyn til eventuelle 

miljøfarlige stoffer innenfor lekeplassområdet. Formuleringen i siste avsnitt punkt 4.1 i 

bestemmelsene er litt vanskelig å tolke 
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Kommentar til Fylkesmannen i Finnmark 

KU-plikt: Porsanger kommune er uenig i Fylkesmannens merknad. Det framkommer av Vedlegg I til 

konsekvensutredningsforskriften at det alltid er krav om konsekvensutredning for nye boligområder 

som er i strid med overordnet plan. Med overordnet plan menes Kommuneplan eller 

kommunedelplan. Planforslaget er i tråd med kommunedelplan for Lakselv, og tiltaket utløser 

dermed ikke KU-plikt etter vedlegg I. Tiltaket faller heller ikke inn under tiltak som skal 

konsekvensutredes dersom de har «vesentlige virkninger for miljø og samfunn» etter vedlegg II til 

konsekvensutredningsforskriften. 

Grunnforhold: Geoteknisk rapport med stabilitetsberegning viser tilstrekkelig sikkerhet i skråningen 

sør i området for det foreslåtte tiltaket. Rapporten anbefaler at dersom arealet nærmest 

skråningstoppen skal asfalteres for å etablere veg, må det sørges for tilstrekkelig drenering for å 

unngå konsentrert vanninntrenging i skråningen, som vil kunne medføre overflateutglidning. 

Sistnevnte innspill gjelder gangvei o_SGG2. Denne merknaden innarbeides i bestemmelsene for 

o_SGG2. Geoteknisk rapport ligger vedlagt planbeskrivelsen. 

Formuleringen i siste avsnitt punkt 4.1 endres slik at den er enklere å tolke. 

Hagesenteret Lakselv AS 

Hagesenteret Lakselv AS forutsetter at de får kjøpe eller feste tomt med bakgrunn i søknad om 

tomteutvidelse. 

Hagesenteret mener videre at boligfeltet bør være slik privat utbygger har foreslått, da de mener at 

dette totalt sett vil føre til mindre trafikk innad i boligfeltet. 

Hagesenteret mener at lekeplassen med fordel kan flyttes, om ikke mulig må det bygges gjerde mot 

gartnerier slik kommunen foreslår. 

Kommentar til Hagesenteret Lakselv AS 

Søknad om kjøp/feste av eiendom vil behandles etter at reguleringsplanen er vedtatt. Rådmannen 

anbefaler at kommunens forslag med privat fellesavkjørsel mot «Gartneriveien» vedtas med 

bakgrunn i trafikksikkerhet og kommunens økonomi. Plassering av lekeplassen vil ikke endres, da 

dette er den beste plasseringen med tanke på tilgjengelighet, sikkerhet, arealutnyttelse og kvalitet. 

Det er innarbeidet i bestemmelsene at lekeplassen skal gjerdes inn i grensen mot eksisterende 

gartneri og bolig. Gjerdet mot gartneri skal være minimum 1,8 meter høyt og utformes som tett vegg 

uten gjennomsyn.   

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

Det er i plandokumentet omtalt at det er utført geotekniske undersøkelser i planområdet, og at 

resultater skal foreligge før sluttbehandling. I ROS kan det se ut som om det kun skal vurderes 

grunnforhold for de ytterste boligene. NVE minner om at Lakselv har tykke hav- og fjordavsetninger 

med fare for kvikkleireskred. Disse kan også ligge under elvavsetningene, det er derfor også viktig at 

geotekniske vurderinger omfatter vurdering av skråning og om eventuell erosjon eller andre tiltak i 

skråningen kan medføre at området kan påvirkes av et KL-skred.  

Kommentar til NVE 

Geoteknisk rapport med stabilitetsberegning for skråningen sør i området viser tilstrekkelig sikkerhet 

for det foreslåtte tiltaket.  Det vises for øvrig til kommentar til merknad fra Fylkesmannen i Finnmark 

over. 
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Uttalelse på forslag til reguleringsplan for Kirkegårdsveien boligområde - 

Porsanger kommune  

Viser til brev av 18.07.2018 om forslag til reguleringsplan for Kirkegårdsveien boligområde i 

Porsanger kommune. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler 

oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av 

fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 

 

I denne saken bygger vår uttalelse først og fremst på vår rolle som sektormyndighet 

innenfor vegtransport. 

 

Saksopplysninger 

Planen er å tilrettelegge for ny boligbebyggelse i form av konsentrert småhusbebyggelse, 

med tilhørende leke- og uteoppholdsarealer, grøntarealer, kjøreveier, gang-/sykkelveier og 

annen teknisk infrastruktur. Ferdig utbygd vil planområdet omfatte 26 boenheter med 

tilhørende adkomst og parkering, utomhusarealer. Forslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i 

to alternativer: hvor det ene forslaget er forslagsstillers (Arctic entreprenør AS) forslag, og 

det andre er kommunens forslag. Forskjellen mellom de to planforslagene er hovedsakelig 

valg av intern veiløsning i boligfeltet. Tilrettelegging for konsentrert boligbebyggelse med 

relativ høy tetthet er vurdert å være i samsvar med overordnet plan. 

 

Arealpolitiske føringer for planarbeidet 

Det overordna målet for regjeringens transportpolitikk er et effektivt, tilgjengelig, sikkert og 

miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og som fremmer 
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regional utvikling (Nasjonal transportplan). Vi ønsker å bidra til bedre trafikksikkerhet og et 

mer universelt utformet og tilgjengelig transportsystem. Vi har en visjon om at det ikke skal 

forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken. Statens vegvesen kan ut fra 

høringsdokumentene ikke se at reguleringen kommer i konflikt med nasjonale og regionale 

hensyn eller prinsippene for samordna areal- og transportplanlegging. 

 

Foreløpig vurdering av planforslaget 

Det planlagte utbyggingsområdet ligger svært sentrumsnært, og har gode forbindelser for 

myke trafikanter og annen transport. Planområdet har i dag sin hoved adkomst fra 

Kirkegårdsveien, og avstanden fra planområdet til E6 i nord er ca. 500 meter. Kjøring til og 

fra området skjer via det kommunale vegnettet. Vegnettet er tilpasset den økte aktiviteten 

utbyggingen vil kunne medføre. 

 

Planforslaget er fremmet med to ulike veiløsninger for planlagt boligfelt. Vi vurderer 

kommunens forslag som det beste alternativet for trafikksikkerheten slik at en unngår 

etablering av flere avkjørsler en nødvendig. Vi vurderer også at hensynet til de myke 

trafikantene er godt hensyntatt i planforslaget. 

 

På nåværende tidspunkt har vi ikke flere merknader til planarbeidet. 

  

Med hilsen 

 

 

Sara Per Johnny 

Rådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Kirkegårdsveien boligområde - 
Porsanger kommune 
 
Finnmark fylkeskommune viser til brev av 18.07.18. 
Fylkesrådmannens stab v/plan, koordinerer fylkeskommunens uttalelser i plansaker. 
 
Finnmark fylkeskommune viser til at tidligere innspill til saken er ivaretatt. Når det kommer til 
alternativ veiløsning er fylkeskommunen enige i rådmannens vurdering. Dette da en privat felles 
avkjørsel med tilknytning til «Gartneriveien» vil være mer trafikksikkert. 
 
Utover dette har ikke Finnmark fylkeskommune øvrige merknader til reguleringsplanen.  
 
 

Med hilsen 
 
 
 

Charles Petterson 
Plansjef 

Nora Dahl 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.  
  



 

 
 

 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 VADSØ 
Sametinget / Sámediggi, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka/Karasjok 
 



Fra: Merli, Einar (Einar.Merli@avinor.no)
Sendt: 07.08.2018 12:00:50
Til: Postmottak
Kopi: Myrmel, Ulf; Laugerud, Hanne Beate; Kurthi, Espen; Dons, Nicolai

Emne: Porsanger kommune - Høring og offentlig ettersyn - Forslag til detaljreguleringsplan for Kirkegårdsveien
boligområde - Uttalelse fra Avinor
Vedlegg: 
Porsanger kommune
 
Vi viser til kommunens brev av 18.07.2018 (ref. 2017/1967‐55/L13), mottatt via Altinn 19.07.2018, vedrørende
høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Kirkegårdsveien boligområde.
 
Avinor har uttalt seg til varsel om oppstart av plansaken, ved brev av 19.01.2018 til Norconsult AS Kirkenes.
 
Etter det vi kan se av forslag til reguleringsbestemmelser, datert 04.06.2018, er det i punkt 2 i bestemmelsene
innarbeidet høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Lakselv lufthavn samt vilkår for bruk av
byggekraner. De maksimale tillatte byggehøydene (mønehøydene/gesimshøydene) for de enkelte
utbyggingsformålene, angitt i punkt 4.1 i bestemmelsene, vil ikke komme i konflikt med horisontalflaten
(hinderflate).
 
Avinor har ingen ytterligere merknader i forbindelse med offentlig ettersyn av detaljreguleringsplanen.
 
 
Med vennlig hilsen
Einar K. Merli
Arealplanlegger, seksjon Masterplaner og arealdisponering
 
DRIFT OG INFRASTRUKTUR
 
einar.merli@avinor.no
Mob: +47 976 51 687
Tlf:     +47 67 03 00 00
Dronning Eufemias gate 6
Postboks 150, 2061 Gardermoen
 
www.avinor.no
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Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 
 18.07.2018 Sak  2018/2887  29.08.2018 

             Ark   421.3 
 
Saksbehandler/direkte telefon: Iris Rita Hallen - 78 95 03 21  
 
Forslag til detaljregulering til uttalelse 
Vi viser til oversendelse av forslag til detaljregulering for Kirkegårdsveien boligområde datert 
18.07.2018. 
 
Planen omfatter et område for ny boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Ferdig 
utbygd område vil omfatte 24 boenheter/leiligheter. Det er sendt ut to alternativer på høring, 
det fra forslagsstiller og et alternativt fra kommunen. Forskjellen mellom de to planforslagene 
er hovedsakelig valg av intern veiløsning i boligfeltet. 
 
Vi har to merknader til forslaget: 
 
Vurdering av krav om konsekvensutredning 
Det er gjort en vurdering av at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning. 
Begrunnelsen er at den vurderes å være i samsvar med overordnet plan, i og med at det er 
avsatt til sentrumsformål i kommunedelplan for Lakselv sentrum. Ut i fra planregisteret ser 
det ut til at reguleringsplanene som berører området er av nyere dato. Utgangspunktet er at 
det ved motstrid er siste plan som gjelder. Vi er derfor ikke helt enig i den vurderingen som er 
gjort forutsatt at vi har riktig informasjon. 
 
Grunnforhold 
Det er henvist til at det er foretatt geotekniske undersøkelser av området, og at rapporten vil 
foreligge før sluttbehandling. Vi forutsetter at denne legger føringer for det endelige vedtaket.  
 
Det er bra at det foreslås rekkefølgebestemmelse om dokumentasjon og tiltaksplan med 
hensyn til eventuelle miljøfarlige stoffer innenfor lekeplassområdet. Formuleringen i siste 
avsnitt i punkt 4.1 i bestemmelsene er litt vanskelig å tolke.  
 
Med hilsen 
 

 
Magnus Jakola-Fjeld 
fung.fylkesmiljøvernsjef 

 
 
 
Iris Rita Hallen 
seksjonsleder 

 

https://www.fylkesmannen.no/melding
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
Kopi til: 
Finnmark fylkeskommune Henry Karlsens plass 1 9815 Vadsø 

 
 
 
 



Høringsuttalelse (MF-27)

Referansenummer: P3EPCJ Registrert 

dato:28.08.2018 

22:54:48

Innledning
Uttalelsen gis

B På vegne av foretak/lag/forening 

Opplysninger om innsender

Fornavn

Julia
Etternavn

Johansen
Adresse

Tamsøyringen 28

Postnummer

9700
Poststed

LAKSELV

Telefon

47172422
E-post

winterjaguar@gmail.com
Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

Foretak/lag/forening

Hagesenteret Lakselv AS
Adresse

Tamsæyringen28
Postnummer

9700
Poststed

Lakselv
Telefon

47172422
Telefaks

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen

B Ja 

Navn på høringssaken

Kirkegårdsveien Bologfelt
Dato på kommunens høringsbrev

18.07.2018



Saksnr./ref.nr.

Uttalelse til saken

Hagesenteret Lakselv AS er positiv til planen, men har følgende kommentarer: 
-Vi forutsetter at Hagesenteret Lakselv AS for kjøpe eller feste tomt jfr tidligere leverte søknad om tomteutvidelse til 
Porsanger kommune. 
-positivt at det reguleres inn parkering til vårt salgs-gartneri. 
-Vi synes forslaget til vei i boligfeltet bør være slik privat utbygger foreslår, vi mener det totalt sett vil føre til mindre 
trafikk innad i boligfeltet. 
-Lekeplass kan med fordel flyttes, om ikke mulig må det bygges gjerde mot Gartneri slik kommunen foreslår.







Fra: Forsgren Eva Margareta (efor@nve.no)
Sendt: 18.09.2018 14:01:50
Til: Postmottak
Kopi: Fylkesmannen i Finnmark

Emne: NVEs uttalelse til - Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Kirkegårdsveien boligområde - Porsanger
kommune
Vedlegg: 
201837251‐2
 
 
NVEs  uttalelse til ‐ Offentlig ettersyn ‐ Reguleringsplan for Kirkegårdsveien boligområde ‐ Porsanger kommune
 

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter. Vi beklager at vi ikke svart innen frist.  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor
saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for
energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan disse saksområdene skal tas
hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven.

 

Grunnundersøkelser:

Det er i plandokumentet omtalt at det er utført geotekniske undersøkelser i planområdet, og at resultater skal foreligge
før sluttbehandling. I ROS kan det se ut som om det kun skal vurderes grunnforhold for de ytterste boligene. Vi minner
om at Lakselv har tykke hav- og fjordavsetninger med fare for kvikkleireskred. Disse kan også ligge under
elvavsetningene, det er derfor også viktig at geotekniske vurderinger omfatter vurdering av skråning og om eventuell
erosjon eller andre tiltak i skråningen kan medføre at området kan påvirkes av et KL-skred.  Jf. krav i TEK 17 § 7-3.
Det må brukes firma med god geoteknisk kompetanse til dette. Jf også  NVEs  Veileder: Sikkerhet mot
kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og
andre jordarter med sprøbruddegenskaper er ment som en hjelp til arealplanleggere for å bestemme nivå på
utredningen og som en veileder for det geotekniske fagmiljøet i Norge, og skal bidra til en kvalitetsmessig god og mest
mulig lik vurdering av stabilitet i disse områdene.

 

For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til:

·         NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.

·         NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging
beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår innsigelse.

·         NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og skredprosesser som
kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i planen.

·         NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder er vurdert og
godt nok dokumentert.

·         Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.

 

Mvh
 
Eva Forsgren
Senioringeniør
Skred‐ og vassdragsavdeling ‐ Region nord
 
Norges vassdrags‐ og energidirektorat (NVE)



Telefon: 09575 eller direkte: 22959616
E‐post: efor@nve.no
Web: www.nve.no
 
 
 

 



 
 
 

Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Áššemeannudeadji 

saksbehandler 

André Nilsen 

Tel: +47 78 48 42 79 

  
 
 

 

Porsanger kommune 
Postboks 400, Rådhuset 
9712 LAKSELV 

 

 

ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 

18/3856 - 2 18/22174 2017/1967-55 24.08.2018  

 

Vedrørende forslag til reguleringsplan for Kirkegårdsveien 

boligområde, Porsanger kommune 
 
Vi viser til deres brev av 18.07.2018. 
 
Sametinget er fornøyd med at aktsomhetsplikten ovenfor kulturminner vil bli tatt med i 
betemmelsene i endelig plan, jf. vårt innpill av 05.01.2018. Vi har ellers ingen merknader. 
 
Vi gjør oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra 
Finnmark fylkeskommune. 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Andreas Stångberg André Nilsen 
fágajođiheaddji/fagleder - kulturmuittut ráđđeaddi/rådgiver 
 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:    
Porsanger kommune Postboks 400, Rådhuset 9712 LAKSELV 

 
Kopiija / Kopi til:    
Finnmárkku fylkkagielda - Finnmark 
fylkeskommune 

Fylkeshuset, Posboks 701 9815 VADSØ 

 
   

 

mailto:samediggi@samediggi.no

	sys_flett_sdm_kopimottaker
	Sdm_AMNavn
	Sdm_Att
	Sdm_AMAdr
	Sdm_AMAdr2
	Sdm_Adr3
	Sdm_Adr4
	Sdm_AMPostNr
	Sdm_AMPoststed
	Sdm_Land
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr
	Sdm_AMReferanse
	Sdo_DokDato
	Sdo_Tittel
	Sdo_Tittel2
	SoaLdr_Navn
	Sse_Kontakt
	Sbr_Navn
	SoaLdr_tittel
	Sse_tittel
	Sbr_Tittel
	TblAvsMot__Sdm_Amnavn___1___1
	TblAvsMot__Sdm_Amadr___1___2
	TblAvsMot__Sdm_Ampostnr___1___3
	TblAvsMot__Sdm_Ampoststed___1___4
	TblKopiTil__Sdk_Navn___1___1
	TblKopiTil__Sdk_Adr___1___2
	TblKopiTil__Sdk_Postnr___1___3
	TblKopiTil__Sdk_Poststed___1___4
	TblVedlegg__Ndb_tittel___1___1

