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Høring på kulturminneplan for Flakstad 
 
Flakstad kommune vedtok i januar 2018 å utarbeide lokal kulturminneplan, og det ble utpekt ei 
plangruppe med varaordføreren som leder. Det har også vært ei faglig referansegruppe med 
representanter for Nordland fylkeskommune, lokale bedrifter og fagressurser ift kulturminner og 
kulturmiljø. Nærings- og utviklingssjefen har vært prosjektansvarlig.  
 
Det ble fremlagt et planforslag til politisk behanding i kommunestyret 9.4.2019, og følgende ble 
vedtatt enstemmig (K-sak 029/19): 

Kulturminneplan for Flakstad er utarbeidet i tråd med politisk vedtak og planbeskrivelse. 
Planforslaget vedtas sendt ut på høring i 6 uker, før planen fremlegges til 2. gangs politisk 
behandling og vedtak. 

 
I tråd med vedtaket sendes forslaget på kulturminneplan ut på høring og legges til offentlig 
ettersyn. Planforslaget vil normalt bli bearbeidet noe på innhold og lay-out etter høringsrunden. Det 
legges også ut info om høringsforslaget på kommunens hjemmeside.  
 
Merknader og innspill til kulturminneplanen sendes til postmottak@flakstad.kommune.no eller 
sendes til Flakstad kommune, Flakstadveien 371, 8380 Ramberg.  
Frist for merknader og innspill er 27. mai 2019.  
 
Innkomne merknader blir ikke direkte besvart, men blir vedlagt saken med administrasjonens 
kommentarer til formannskapet og kommunestyret.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Kurt Atle Hansen 
nærings- og utviklingssjef 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 

 
Vedlegg: 
11.04.2019 Kulturminneplan Flakstad - høringsutkast  

050419 
1352400 

 
Kopi til: 
    
Einar B. Benjaminsen  8382 NAPP 
Erling Sandnes Flakstadveien 371 8380 RAMBERG 
Hans Fredrik Sørdal Flakstadveien 493 8380 RAMBERG 
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