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Fylkesrådmannens stab

Lebesby kommune
Postboks 38
9790 KJØLLEFJORD

UTTALELSE TI L DI SPENSASJON FOR ALTERNATI V VEI SAMT
PARKERI NG FOR GNR 23/1 og 23/4 - LEBESBY KOMMUNE

Finnmark fylkeskommune viser til brev av 6.8.2018,
Fylkesrådmannens stab v/plan, koordinerer fylkeskommunens uttalelser i plansaker.

Planfaglig uttalelse:
Deler av planområdet er i gjeldende plan avsatt til lekeplass . V ed omdisponering av areal som i
gjeldende plan er avsatt til lekeplass , må det skaffes en fullverdig erstatning.

Finnmark fylkeskommune støtter kommunens vurderinger, og har derfor ingen ytterligere
planfaglige merknader til søknaden.

Kulturminnefaglig uttalelse – arkeologi:
Jamfør Deres brev av 06.08.2018 er det registrert tre lokaliteter med kulturminner i området. Det
dreier seg om to tuftefelt fra yngre steinalder med ID 26897 og ID 56661, og en lokalitet med tre
gammetufter.

Den planlagte vegen vil ligge nært ID 56661. Traseen er lagt i tidligere opparbeida traktorveg og
massetak. Traseen vil videre opp mot hyttefeltet gå gjennom et område hvor det ikke er kjent
automatisk freda kulturminner. Vi ber om at man ved opparbeiding av veg tar hensyn til de
kjente kulturminnene i området, og særlig i forhold til ID 56661 søker å holde seg inn mot
massetaket øst for lokaliteten for å unngå konflikt med lokaliteten og sikringssonen på 5 meter
rundt lokaliteten. Om mulig bør traseen her trekkes noe lenger inn mot eksisterende massetak.
Vi har ellers ingen merknader til tiltaket.

Vi minner imidlertid om aktsomhetsplikten. Skulle det under arbeidet likevel komme fram
gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må arbeidet stanses omgående og melding sendes
Finnmark fylkeskommune, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven), § 8.
Denne meldeplikt må formidles videre til de som skal utføre tiltaket.



Denne uttalelsen er gitt på vegne av Finnmark fylkeskommune. Vi gjør oppmerksom på at det
skal hentes inn en egen uttalelse fra Sametinget, avdeling for miljø, areal og kulturvern,
Finnmark.

Med hilsen

Charles Petterson
plansjef

Annbjørg Løvik
seniorrådgiver
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