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Vi beklager at saken har blitt liggende hos oss uten at vi har hatt anledning til å svare den ut.
 
Det er utarbeidet er fareutredning som friskmelder tomten med tanke på flom. Det er konsulenten som står til
ansvar for at utredningen er tilfredsstillende til å svare ut de konkrete sikkerhetskravene som gjelder for tiltaket.
NVE har ikke ansvar for kontroll og kvalitetssikring av rapporter ved byggesaksbehandlingen, men vi kan bistå
kommunen med faglige råd. Vi har ut fra opplysninger framlagt, ikke vesentlige innvendinger til at det gis
dispensasjon til byggetiltaket, forutsatt at man ikke kommer i berøring med terrenginngrep i det arealet som
faktisk er omfattet av flomfare. Dette vil kunne gi tredje part økt fare, og verken plan‐ og bygningsloven (§ 28‐1)
eller vannressursloven (§ 5, 7 og 8) gir adgang til dette.
 
Vh
 
Kristin Hasle Haslestad
Senioringeniør
Skred‐ og vassdragsavdelingen
Seksjon for arealplan
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NVE behandler dine personopplysninger i samsvar med personvernregelverket. Se hvordan her 
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Hei
 
Vi ber om en høringsuttalelse av vedlagt flomvurdering fra Bjørgefallet 68 i Øyer kommune, gbnr 11/119
Saken har tidligere vært på høring hos dere, da kom det innsigelser på rapporten.
Nå har tiltakshaver fått nytt firma til å gjøre vurderingen og vi ber om en ny høringsuttalelse av denne.
 
Det søkes om dispensasjon fra hensynssone i plankartet, vedlagt ligger også foreløpig saksfremstilling
 
På grunn av at saken skal opp i plan‐ og miljøutvalget før sommeren, ønsker vi en uttalelse fra dere innen
04.06.2021
 
Takk for tilbakemelding
 
Med vennlig hilsen
Marius Lykre
Avdelingsingeniør, byggesak
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