From:
Sent:
To:
Subject:

Sørensen Jan Arthur
31. oktober 2017 09:31
'Kai Brattestå'
SV: SV: Tokkeåi

Hei,
Viser til melding under vedr. ytterligere utsettelse av fristen for å komme med tilleggsuttalelse etter
befaringen i forbindelse med Tokke-Vinje revisjonen.
Begrunnelsen er at det nylig har kommet frem ny informasjon som bør vurderes før en gir innspill i
saken.
NVE ser at de nye opplysningene som er lagt frem av Statkraft kan ha betydning for vurderinger
knyttet til Bandak Fiskelag sitt virkeområde.
Vi forlenger derfor fristen til 20. november 2017 for å avgi tilleggsuttalelse.

Vennlig hilsen
Jan Sørensen
Sjefingeniør
Konsesjonsavdelingen
Seksjon for Vassdragskonsesjon
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 09575 eller direkte: 22959211
E-post: nve@nve.no eller direkte: jaso@nve.no
Web: www.nve.no
-----Opprinnelig melding----Fra: Kai Brattestå [mailto:brattekai@icloud.com]
Sendt: 31. oktober 2017 09:24
Til: Sørensen Jan Arthur <jaso@nve.no>
Emne: Re: SV: Tokkeåi
Hei
Viser til telefonsamtale og ber om utsatt høringsfrist.
Helsing Kai Brattestå for Bandak Fiskelag

Sendt fra min iPhone
> Den 16. okt. 2017 kl. 14.56 skrev Sørensen Jan Arthur <jaso@nve.no>:
>
> NVE sak 200703195
>
> Viser til melding under vedr. utsatt frist for å komme med tilleggsuttalelse etter befaringen i TokkeVinje revisjonen.
>

> NVE gir med dette Bandak Fiskelag en utsettelse av fristen til 31. oktober 2017.
>
>
> Vennlig hilsen
>
> Jan Sørensen
> Sjefingeniør
> Konsesjonsavdelingen
> Seksjon for Vassdragskonsesjon
>
> Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
> Telefon: 09575 eller direkte: 22959211
> E-post: nve@nve.no eller direkte: jaso@nve.no
> Web: www.nve.no
>
>
> -----Opprinnelig melding----> Fra: Kai Brattestå [mailto:brattekai@icloud.com]
> Sendt: 16. oktober 2017 13:13
> Til: Sørensen Jan Arthur <jaso@nve.no>
> Emne: Tokkeåi
>
> Hei
>
> Bandak Fiskelag ber om utsettelse vedrørande, uttale/kommentar jamfør befaring vilkårsrevisjon
Tokk-Vinje. Saken må behandlast i styret. Det har ikkje vore mogeleg nå i september/oktober.
>
> Kai Brattestå for styret i Bandak Fiskelag.
>
>

