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NVE har ingen merknader - Søknad om dispensasjon for bolig /
våningshus på gnr 93 bnr. 16 - Balsfjord kommune, Troms og Finnmark
Vi viser til oversendt søknad om dispensasjon. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal
sektormyndighet innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knytta til
vassdrag og grunnvann samt 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.

Bakgrunn : Hensikten er fradeling av eksisterende eiendom.

NVEs innspill: Tiltaket ligger utenfor NGI snø- og steinsprangkart og utenfor aktsomhetsområde for
jord- og flomskred. Som er de to kartene som der de finnes, er mest relevant for å kartlegge fare for
skred i bratt terreng. Tiltaket ligger på fjell og marin grense går i nederkant av eiendommen.

Konklusjon: Vi kan ikke se at tiltaket berører vassdrag, grunnvann, skredutsatte områder, herunder
ustabile grunnforhold eller energianlegg. NVE har derfor ingen merknader til dispensasjon og trenger
ikke heller få slike saker på høring hvis de ikke ligger innenfor aktsomhetsområder for skred eller fare
for kvikkleire.

Med hilsen

Knut Aune Hoseth
regionsjef

Eva Forsgren
senioringeniør
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Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 52-54

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Capitolgården

Postboks 2124

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

7030 TRONDHEIM

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR
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