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Emne: Re: 5/52
Vedlegg: 
Hei. 
Gammel kirkegård i Låtret;  Den har nr 5/3 og er nabo til 5/23 som jeg eier.Kirkegården ligger delvis under veien
og videre oppimot fornminnene, Kirkegården har helt faste utmålte grenser.Da vegvesenet i sin tid hadde store
maskiner for å utbedre veien her, så sank de igjennom to graver på veien, de ble bare fylt med masse.
Da vi hadde arkeolog på befaring i sommer, så målte vi ut ca 80 graver.
På kirkegården så observerer vi turgåere som camper og gjør fra seg i buskene.
Av respekt for de døde så bør kommunen gjerde inn område, så vi får litt verdighet rundt denne sjøsamiske
hvileplass.

Sti gjennom 5/52;  Like under bakken ved fornminnene så hadde min bestefar sommerfjøs, og vi ungene gikk med
kyrne til fjells hver morgen og hentet de om kvelden. Stien ble laget av kyrne. Idag brukes stien av sauene som noen
ganger går over 5/52 og andre ganger går de på stien i lia på andre siden av elva. 
Vi ser ingen som går opp dalen til Lotrevannet eller Storlivannet, da de kjører til toppen av veien mot Sandøybotn
eller kjører med firehjuling frem mot vannene.
Mot Langstrandsiden kommer det ned ei scoterløype ,det er for bratt å ulendt å gå denne veien.
Ned mot veien fra 5/52 er det ei gammel innkjøring som ble brukt da de tok ut 5-700 kubikk med grus.
Tomt 5/52 ligger midt i grusuttaket.
Hvis dere ønsker å legge om stien for sauene så er det greit for oss, det virker menigsløst.

Turgåere Sørøya på langs; De går  etter veien fra Sandøybotn til Langstrand.Noen leier skyss for å slippe å gå
denne delen med tunge sekker.
Vi ser at behovet for et offentlig toalett som fungerer i Lotre er sterkt tilstede. Der er et toalett på kaia, når det blir
brukt går alt i fjæra, og er det vind så ligger toalettpapiret på kaidekke.

Overprøving: Er dette ei overprøving av den tomt som ble utpekt av fylket, samt to arkeologer, og som er godkjent
fradelt i forrige arealplandelen ?
Vi har rapport fra geologer som sier det trygt å bygge i tusenårsperspektiv.
Hva med skal dere kreve?
Med hilsen Knut Arnesen

5. aug. 2020 kl. 13:28 skrev Øyvind Sundquist <Oyvind.Sundquist@hammerfest.kommune.no>:

Hei
Vi ser at det er registrert en gammel kirkegård på oversiden av veien i Låtret. Kjenner du til dette og
eventuelt hvor denne ligger? Du vil se vår vurdering av området på side 92 i konsekvensutredningen
som ligger i planregistret. Dokument nr 8. Lenken ligger under planer til høring på kommunens
hjemmeside.
Det går ellers en sti rett gjennom tomta 5/52. Vi vurderte det som problematisk i KU. Hvordan brukes
denne stien? Bør/kan den ivaretas/legges om? Det kan ev. sikres gjennom bestemmelser.
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