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Arkivsak: 17/824   

Sakstittel:  16/1 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNENS 

AREALPLAN FOR UTBEDRING AV DEMNING VED HELVETESVANN  

 

 

Rådmannens innstilling: 
 

Tiltakshaver/adresse: Grieg Seafood AS, Markedsgate 3, 9503 ALTA 

Tiltaksadresse: gnr. 16 bnr. 1, Helvetesvann ved Landersfjord 

Planstatus: Kommunens arealplan - LNF C sone 

Søknad mottatt: 09.08.2017 

Type søknad: Søknad om dispensasjon etter PBL § 19-1 fra Planbestemmelser 

  

  Lebesby kommune gir dispensasjon jfr. Plan- og bygningsloven § 19-1fra: 

Bestemmelse i kommuneplanens arealdel - LNF C sone 

Gjennomføre nødvendige oppgraderingstiltak på eksisterende damanlegg ved Helvetesvann. 

Rehabilitering av eksisterende dam, uttak av masser og utbedring av eksisterende anleggsvei. 

Etter en helhetsvurdering og på bakgrunn av ovenstående, og uttalelser fra sektormyndighetene 

mener kommunen at det i denne saken foreligger klart større fordeler i form av sikringstiltak på 

eksisterende damanlegg for å imøtekomme fremtidens utfordringer fremfor de ulemper som 

tiltakene i marken medfører lokalt dyreliv og landskap. 

  

Generelle vilkår 

Tiltaket skal gjennomføres i henhold til søknad, gjeldende reguleringsplan/arealplan for området 

og gjeldende lover med tilhørende forskrifter. 

Tiltaket skal i utforming og farge ikke utføres slik at det skjemmer omgivelsene. 

 

Spesielt om kulturminner 

Viser det seg under arbeid i marken at tiltaket kan virke inn på et automatisk fredet kulturminne på 

en måte som nevnt i Lov om kulturminner § 3 første ledd (Ingen må - uten at det er lovlig etter § 8 

- sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule 

eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at 

dette kan skje. ) - skal melding etter første ledd sendes med det samme og arbeidet stanses i den 

utstrekning det kan berøre kulturminnet. 

 

Innsynsrett 

Parter har rett til innsyn i saksdokumentene jfr. Forvaltningsloven § 18. 

 



Klagerett 

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til fylkesmannen. Klagen skal 

sendes Lebesby kommune. 

Klagefrist er 3 uker regnet fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse. 

Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner 

som anføres klagen. 

 

Gebyr 

Tiltakshaver vil bli fakturert for behandlingsgebyr jfr. Forskrift om gebyr for behandling / 

forvaltning etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven (lokal forskrift for Lebesby 

kommune). 

Gebyrforskriften ligger på kommunens hjemmeside: www.lebesby.kommune.no  

 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-1, datert 4.8.2017 

2. Kart over planlagt tiltak 

3. Tegning av snittet på demningen 

4. Oversiktskart 

5. Landskaps og miljøplan for rehabilitering av demning ved Helvetesvann 

6. NVE – Godkjenning av miljøplan for Helvetesvann 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Vedlagt følger søknad om dispensasjon fra Grieg Seafoods Finnmark AS for utbedringer av 

eksisterende anleggsvei, demning ved Helvetesvann og uttak av masser i forbindelse med 

rehabilitering av eksisterende demning, eiendommen gnr. 16 bnr. 1 ved foten av Jerkum. Det 

planlagte arbeidet er i forbindelse med krav stilt fra NVE i forhold til sikkerhet til anlegg i 

konsekvensklasse 1.  

 

Matrikkelopplysninger:  

Søker:    Grieg Seafood Finnmark AS, Postboks 1053, 9503 Alta  

Beliggenhet:   gnr. 16 bnr. 1 – Helvetesvann, Landersfjorden.  

Koordinat:   Euref89 UTM 35, N – 7 810 227, Ø – 487 875  

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

«Rehabilitering av dam Helvetesvann; uttak av masser, utbedring av anleggsvei, 

endring av dam (Størrelse) i LNF-C sone.»  

 

Planstatus for området:  

Gjeldende plan for området er kommunens arealplan hvor området er definert som LNF-C 

sone med følgende bestemmelser:  

 

«Innenfor denne sonen er oppføring av spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse 

ikke tillatt. Det samme gjelder vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse.  



 

Uttalelse fra sektormyndighetene: 

Den 23.8.2017 ble søknaden sendt på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet innen fristen som var satt til 22. september 2017. Følgende 

uttalelser er kommet inn: 

 

Sametinget, brev datert 24.7.2017 og 19.9.2017- 

24.7.2017 

Sametinget ved Ole Mattis Siri foretok befaring av det omsøkte området den 

12.7.2017. Det ble under befaringen ikke påvist automatisk fredete samiske 

kulturminner som skulle være til hinder for tiltaket. 

 

Etter befaring samt vår vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan vi ikke 

se at det er fare for at tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske 

kulturminner. Sametinget har derfor ingen merknader til søknaden. 

 

19.9.2017 

Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og ellers kjente forhold kan vi ikke se at 

det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete 

samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til søknaden. 

 

Fylkesmannen i Finnmark, mail datert 23.2.2017- 

Naturmangfoldet blir selvsagt påvirket i området tiltaket skal gjennomføres, uten at vi 

kan konkretisere hvor mye eller hvordan påvirkningen blir. Vi regner med at det blir 

tatt hensyn til naturmangfoldet når tiltaket gjennomføres og at dette er praksis hos de 

som utfører arbeidet. Vi kjenner ikke til at der er arter som krever spesielt beskyttelse. 

 

Reinbeitedistrikt 13 «Lágesduottar», brev datert 6.9.2017- 

Reinbeitedistrikt 13 har vært på befaring. 

 

Styrevedtak, enstemmig; 

Distriktsstyret for Reinbeitedistrikt 13 har ingen merknader til saken.  

 

Finnmark fylkeskommune og finnmarkseiendommen har ikke svart innenfor fristen og det 

antas derfor at de ikke har noen merknader. 

 

Reindrift:  

Eiendommen ligger i reinbeitedistrikt 13. Det er ikke avklart hvilke konkrete 

reinbeiteinteresser som kan bli berørt av tiltaket.  

 

Kulturminner:  

Lebesby kommune er ikke kjent med at det finnes registrerte kulturminner i det omsøkte 

området. Søk er utført på gnr/ bnr/ fnr i Riksantikvarens kulturminnebase og Matrikkelens 

SEFRAK-register. 

 

Sametinget har i brev av 24.7.2017 uttalt at de ved befaring den 12.7.2017 ikke har påvist 

automatisk fredete samiske kulturminner som skulle være til hinder for tiltaket. Sametinget 

har derfor ingen merknader til søknaden.  

 

Samfunnssikkerhet:  



Omsøkte område ligger i et område som anses for utenfor fare for flom/ overflatevann, 

utglidning og skredfare. Det er heller ikke naturlige eller menneskeskapte forhold som 

medfører fare for helse og sikkerhet som kommunen kjenner til.  

 

Allmenne friluftsinteresser: Det er ikke anført fra søker at det foreligger friluftsinteresser 

som vil bli berørt av tiltaket. Lebesby kommune er heller ikke kjent med at slikt foreligger.  

 

Naturmangfold, naturmiljø og landskap:  

Fylkesmannen i Finnmark v/ Harald Muladal har i mail datert 23.2.2017 uttalt: 

«Naturmangfoldet blir selvsagt påvirket i området tiltaket skal gjennomføres, uten at vi kan 

konkretisere hvor mye eller hvordan påvirkningen blir. Vi regner med at det blir tatt hensyn 

til naturmangfoldet når tiltaket gjennomføres og at dette er praksis hos de som utfører 

arbeidet. Vi kjenner ikke til at det er arter som krever spesielt beskyttelse.»  

 

De viktigste paragrafene i Naturmangfoldloven er §§ 8 – 12. Av lovens § 7 Prinsipper for 

offentlig beslutningstaking i §§ 8 – 12 fremgår det at prinsippene i §§ 8 til 12 skal legge 

grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et 

forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter 

første punktum skal fremgå av beslutningen.  

 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig 

bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse 

og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget 

skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners 

erfaring gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som 

kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

 

Vurdering:  

Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som tilfredsstillende gjennom databasene på 

dirnat.no, naturbase, artsdatabanken, miljostatus.no og skogoglandskap.no.  

Det er registrert følgende oppføring av arter i distriktet:  

 Gaupe, «Lynx Lynx», EN – Sterkt truet  

 Havelle, «Clangula hyemalis», NT – Nær truet 

 

Karttjenestene «Artskart» og «Naturbase» viser at det planlagte tiltaket ikke kommer i 

berøring med sårbare arter eller naturtyper. Det er ikke kommet fram opplysninger i 

saken som skulle tyde på at det utover dette finnes arter eller naturtyper direkte 

knyttet til området. Kommunen vurderer at ovennevnte ikke arter ikke vil bli berørt av 

tiltaket. Kravet etter § 8 om at saken skal basere seg på eksisterende og tilgjengelig 

kunnskap er dermed oppfylt. 

 

§ 9 Føre-var-prinsippet  

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 

virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig 

skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 

naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette 

eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

 



Vurdering:  

Det planlagte tiltaket vil skje i et område som allerede er berørt. Vi mener at § 9 er 

oppfylt. Den sentrale ordlyden om at: «Foreligger en risiko for alvorlig eller 

irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som 

begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningsvedtak» vurderer vi ikke er 

aktuell i denne saken da det er klart at kunnskapen er god nok vedrørende plan- og 

influensområdets naturverdier til å si at en irreversibel skade på naturmangfoldet ikke 

vil skje som følge av tiltaket.  

 

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som 

økosystemet er eller vil bli utsatt for.  

 

Vurdering:  

Vi mener at ordlyden om økosystemtilnærming ikke vil få anvendelse i denne saken. 

Området er i dag i bruk og planlagte tiltak er av begrenset omfang og vil ikke 

vesentlig forverre situasjonen for økosystemet i området. Når det gjelder den samlede 

belastningen sees det ikke at tiltaket vil øke belastningen i forhold til i dag.  

 

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 

naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom det ikke er urimelig ut fra tiltakets og 

skadens karakter.  

 

Vurdering:  

Planen konkretiserer de tiltakene som gjøres for å hindre og begrense skader på 

naturmangfoldet gjennom et begrenset inngrepsareal og plan for opprydding etter endt 

anleggsperiode. Kostnadene for dette dekkes av utbygger.  

 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 

driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av 

tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de 

beste samfunnsmessige resultater.  

 

Vurdering:  

Den innsendte planen skal sikre at arbeidene blir utført på en god måte for å hindre 

skade på naturmangfoldet.  

 

Konklusjon:  

Etter en samlet vurdering mener kommunen at omsøkte dispensasjon for 

rehabilitering av dam ved Helvetesvann ikke vil medføre en negativ innvirkning på 

Naturmangfoldet. Dette da områdene er i bruk og dette ikke vil endre seg i forhold til 

tiltaket. Det antas at naturmangfoldet vil kunne bli påvirket under utførelsen av de 

planlagte tiltakene, men det antas at området vil stabilisere seg etter at de nødvendige 

arbeidene er ferdigstilt. I NVE’s godkjenning av detaljplan for miljø og landskap, 

brev datert 12.6.2017, er det også gjennomført vurderinger av Naturmangfoldet og 

hvor det konkluderes med at innsendt plan vil sikre at arbeidene blir utført på en god 

måte for å hindre skade på naturmangfoldet. 

 



 

Vurdering: 

I henhold til Pbl § 19-2 kan dispensasjon ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I 

tillegg må fordelene være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 

dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal 

det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og 

tilgjengelighet. Ved vurdering om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og 

regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra 

planer, lovens bestemmelse om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller 

regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 

 

Grieg Seafood AS planlegger rehabilitering av Dam Helvetesvann etter krav fra Norges 

Vassdrag- og Energidirektorat (NVE) til sikkerhet. Arbeider med dammen omfatter i 

hovedsak følgende: 

- Ny tettesone oppstrøms. 

- Etablering av nytt flomløp/ overløp, og plastret flomkanal nedstrøms dam/ terskel. 

- Istandsetting og arrondering av terreng og anleggsvei. 

Tiltakene er planlagt utført i 2017. 

 

De planlagte arbeidene med den eksisterende dammen må avklares ovenfor kommunens 

plangrunnlag. Det aktuelle området ligger innenfor LNF-C sonen av kommunens arealplan. I 

denne sonen er tiltak og anlegg ikke tillatt. Dette medfører at ovenstående arbeider er 

avhengig av dispensasjon fra gjeldende plan. 

 

Ulempene med tiltaket vil være forbigående forstyrrelser på lokalt dyreliv under arbeidene 

med oppgraderingene, men det antas at etter at nødvendige oppgraderinger er gjennomført vil 

lokalt dyreliv tilpasse seg. Det vil også være ulemper med inngrep i området i forbindelse 

med rehabiliteringen og transport, men det antas at dette blir gjennomført på mest mulig 

skånsom måte og tilpasses terreng. 

 

Av de positive sider er at enn med de planlagte utbedringene imøtekommer fremtidens 

utfordringer og sikrer at anlegget driftens på en sikkerhetsmessig måte. 

 

Kommunen legger også vekt på at grunneier har gitt sin tillatelse til tiltaket og at øvrige 

sentrale sektormyndigheter ikke har gått imot eller varslet klage på planlagte tiltak. 

 

Etter en helhetsvurdering og på bakgrunn av ovenstående, og uttalelser fra 

sektormyndighetene mener kommunen at det i denne saken foreligger klart større fordeler i 

form av sikringstiltak på eksisterende damanlegg for å imøtekomme fremtidens utfordringer 

fremfor de ulemper som tiltakene i marken medfører lokalet dyreliv og landskap. 

 

På bakgrunn av dette anbefales det at det gis dispensasjon fra kommunens arealplan sin 

bestemmelse om LNF-C sone og gis dispensasjon for rehabilitering av eksisterende dam, 

uttak av masser og utbedring av anleggsvei. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 



 

 

  Odd Magnus Rasmussen 

  avdelingsingeniør 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


