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sør-vest.
Vi observerte enkelte bålplasser i området, og det går en tursti (forlengelse av blått område) som går gjennom planområdet mot
hvile og forundring.
Bygdeboka for Veiholmen (Danielsen, 1978), beskriver dette uvanlige landskapet som et populært friområde og utfluktssted for

dagen.
Vi orienterer også om at det ligger et område (skravert i blått) med en uvanlig mengde store og grunne jettegryter som er synlige i

Det ble 6g registrert to steingjerder (markert som blå strek i kart).
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området må avklares med saksbehandler for Nyere tids kulturminner.
Varden (markert rødt i vedlagt kart) har vært et viktig seglmerke for fiskere på Veiholmen i historisk tid, og potensiell konflikt i

er reist på samme sted i 1886-87.
Vi gjør imidlertid oppmerksom på at planområdet berører Vardeplassen 'Verkjen' som dateres som eldre enn 1800. Dagens varde

lov om kulturminner §3.
Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner i planområdet, og vi har derfor ingen ytterligere merknader til planen jf.
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undersøkt.
Fylkeskommunen gjennomførte registreringen av planområdet for Inner innveien i perioden 05.04-12.04. Hele planområdet er
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Fylkeskommunen gjennomførte registreringen av planområdet for Inner innveien i perioden 05.04-12.04. Hele planområdet er
undersøkt.

Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner i planområdet, og vi har derfor ingen ytterligere merknader til planen jf.
lov om kulturminner §3.

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at planområdet berører Vardeplassen ‘Verkjen’ som dateres som eldre enn 1800. Dagens varde
er reist på samme sted i 1886-87.
Varden (markert rødt i vedlagt kart) har vært et viktig seglmerke for fiskere på Veiholmen i historisk tid, og potensiell konflikt i
området må avklares med saksbehandler for Nyere tids kulturminner.
Det ble óg registrert to steingjerder (markert som blå strek i kart).

Vi orienterer også om at det ligger et område (skravert i blått) med en uvanlig mengde store og grunne jettegryter som er synlige i
dagen.
Bygdeboka for Veiholmen (Danielsen, 1978), beskriver dette uvanlige landskapet som et populært friområde og utfluktssted for
hvile og forundring.
Vi observerte enkelte bålplasser i området, og det går en tursti (forlengelse av blått område) som går gjennom planområdet mot
sør-vest.
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Faktura ettersendes med registreringsrapporten når denne er ferdigstilt.
Dersom planarbeideUtiltaket krever tillatelser iht. andre lovverk må tiltakshaver selv sørge for at dette er ordnet.
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Dersom planarbeidet/tiltaket krever tillatelser iht. andre lovverk må tiltakshaver selv sørge for at dette er ordnet.
Faktura ettersendes med registreringsrapporten når denne er ferdigstilt.
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