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NARVIK KOMMUNE

315’

KV/McPE

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstuen

(NVE)

0301 OSLO
og energidirektorat

Norges vassdrags-

Narvik,

Deres ref.
201403450

Vår ref. (oppgi ved henvendelse)
l4/l258-32/CATKR

i Narvik

fra ordfører

Uttalelse

(NVE)
21.09.2018

på vegne av Bystyret

På vegne av ordfører i Narvik kommune sendes følgende uttalese:
Narvik

viser til befaring

kommune

med vilkårsrevisj

forbindelse

etter befaringen.

for innspill

at dette var en høringsåpning

tidligere

i revisjonsprosessen.

Bystyret

i Narvik kommune
tidligere

videreformidlet

perioder

Ordførere

at det fremdeles

saken. Under Bystyret

30. august ble saken belyst fra talerstolen

(som begge var på deler av befaringen
at Ordfører,

om at det fremdeles
Skj omenelva.
fra alle politisk

er full oppslutning

Ordfører

fra Bystyret

i Narvik kommune

skulle oversende

i Høyre

onen 30. august).

en orientering

til NVE

understreke

slik at man på sikt igjen kan høste av elva.

hilsen

er godkjent

Dokumentet

elektronisk

i Narvik kommune

og har derfor ingen signatur

WJ

Narvik

kommune,

at det

som vil bidra til en

Cathrine Kristoffersen
Rådgiver plan og miljø

Å

i

om å få på plass en minstevannføring

vil derfor på vegne av Bystyret

i Skjomenelva

om denne

fra både gruppeleder

for vilkårsrevisj

parti er ønske om å få på plass en minstevannføring

lakse- og ørretbestand

voksende

Vennlig

på vegne av Bystyret,

vedtatt at man

enstemmig

er full enighet i Bystyret

for å understreke

Det ble foreslått

NVE

velger likevel å påpeke dette i denne

siste høringsåpningen
og Arbeiderpartiet

Det ble samtidig

Dette har Narvik kommune

i Skj omenelva.

i høringsuttalelser.

opplyst

som ikke allerede var oversendt

har under to ulike politiske

ønsker å få på plass en minstevannføring

i

i Skjomen

Det ble under befaringen

on av Skj omenutbyggingen.

om at det ble to uker åpning for høringsuttalelse
understreket

2018

29. og 30. august

i regi av NVE

, Postboks 64, 8501 Narvik
Plan og byggesak,
E-post: postmottak@narvik.kommune.no

Tlf.: 76 91 20 00, Faks: 76 91 20 01

