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 Innledning 
 

Dam Store Måsevann og dam Nordvesteidet er en del av reguleringsanlegget til Adamselv 

kraftverk i Lebesby kommune i Finnmark. Store Måsevann er inntaksmagasin for 

Adamselv kraftverk som eies av Statkraft Energi AS. 

 

Fornying av dammene er en del av et større prosjekt som også omfatter klassifisering og 

vurdering av tiltak på fem mindre sperredammer rundt Store Måsevann, deriblant dam Østeidet 

som også omfattes av denne planen. 

 

Denne detaljplanen for landskap og miljø beskriver tiltak, konsekvenser av tiltak og hvordan 

anleggsarbeidet skal utføres for at hensyn til ytre miljø skal ivaretas. Detaljplanen innbefatter 

bl.a. beskrivelser, oversiktsplaner, bilder og kart av planlagte tiltak. Krav til utførelse av 

anleggsarbeid er påkrevd for at miljø og landskap skal bli ivaretatt under arbeid, og disse 

kravene danner grunnlag for enkelte av kravspesifikasjonene i anbudsdokumentene.  

 

Alle inngrep skal skje etter godkjent plan, og det skal ikke forekomme inngrep utenfor angitt 

tiltaksområde. Detaljplan for landskap og miljø for fornying av dammene rundt Store Måsevann 

tar utgangspunkt i eksisterende opplysninger i Naturbase og Artskart, samt informasjon fra 

myndigheter som Fylkesmann og kommune. Det er gjennomført flere befaringer i 

tiltaksområdene i forbindelse med dette prosjektet, og naturforvalter Ole Kristian Bjølstad deltok 

på befaring med bl.a. miljøtilsynet i NVE den 21. juni 2016. Da ble alle aktuelle tiltak befart. 

 

 

1.1 Bakgrunnen for tiltakene 

Det ble gjennom revurdering og periodisk tilsyn av dammene påpekt avvik fra gjeldende 

regelverk for sikkerhet av vassdragsanlegg. En revisjon av fyllingsdamretningslinjen ble utgitt i 

2012 og dammen er også vurdert i henhold til denne og avvik er påpekt. Dette betyr altså at det 

er behov for å gjøre tiltak på de aktuelle dammene. 
 

Tiltaksområdet er vist i Figur 1-1 
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Figur 1-1 Oversiktskart over tiltaksområdet.  

 

Figur 1-2, figur 1-3, figur 1-4 viser flyfoto over planlagte tiltak rundt Store Måsevann. 

Dam 
Nordvesteidet 

Dam Store 
Måsevann, 

dam Østeidet 
og steinbrudd 
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Figur 1-2 Flyfoto over dam store Måsevann og dam Østeidet 
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Figur 1-3 Flyfoto over dam Nordvesteidet  

 

 
Figur 1-4 Flyfoto steinbrudd sørøst for dam Store Måsevann 
  

Dam 
Nordvesteidet 

Steinbrudd 
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 Informasjon om anlegg og tiltaksområdene 
 

2.1  Om regulant 

Statkraft Energi AS 

Region Nord-Norge 

PB 84 

8502 Narvik 

 

Prosjektleder: Tor Oxhovd Svalesen 

E-post: tor.oxhovd@statkraft.com 

 

2.2  Forholdet til andre myndigheter 

2.2.1  Verneplaner og verneområder 

De planlagte tiltakene rundt Store Måsevann kommer ikke i konflikt verneplaner eller 

verneområder. 

 

2.2.2   Automatisk freda kulturminner - kulturminneloven 

Det er ingen kjente freda kulturminner i tiltaksområdene og det antas at tiltakene ikke vil komme 
i berøring med freda kulturminner. Tiltakene vil i stor grad bli utført i tidligere påvirkede områder. 
 
Den generelle aktsomhetsplikten 
Dersom arbeidene avdekker mulige funn av automatisk fredete kulturminner, skal 
fylkeskommunen varsles omgående og arbeidet i dette områdets skal straks opphøre, jf. 
Undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 9.  
 

2.2.3   Planstatus - forholdet til plan- og bygningslov 

Kraftverkseier er pliktig til å drive vedlikehold av anlegget gjennom gjeldende konsesjon.  

 

Tiltaksområdene er i kommunedelplanens arealdel for Lebesby kommune regulert som LNF-

område sone C. Innenfor denne sonen er oppføring av spredt bolig-, ervervs- og 

fritidsbebyggelse ikke tillat. Etter vår oppfatning vil ikke tiltakene medføre noen endring av 

planformål, eller være til hinder for de hensyn planformålet skal ivareta.  
 
Lebesby kommune er kontaktet for å vurdere hvorvidt det er nødvendig med søknad om 
dispensasjon etter plan og bygningsloven. Lebesby kommune (E-post av 02.09.2016, Odd 
Magnus Rasmussen) har konkludert med at det kun er nødvendig med dispensasjon for 
utvidelse av steinbruddet ved Store Måsevann. 
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2.2.4   Biologisk mangfold – Naturmangfoldloven 

Naturmangfoldlovens § 8 stiller krav om at offentlig beslutning som berører naturmangfoldet 

skal, så langt det er rimelig, bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 

naturtypers utbredelse og økologisk tilstand, samt effekten av påvirkninger. 

 

Kunnskapskravet er ivaretatt ved flere befaringer av tiltaksområdene samt bruk av foreliggende 

dokumentasjon fra litteratur og databaser som Miljødirektoratets Naturbase og Artskart fra 

Artsdatabanken. Status for biologisk mangfold i det aktuelle området, samt forslag til avbøtende 

tiltak for ivaretagelse av biologisk mangfold, er beskrevet i kapittel 3. F 

 

2.2.5   Forurensningsloven 

Generell praksis for håndtering av farlige stoffer, avfall, etc. er beskrevet i kapittel 3 og skal 

følges. Det kan bli behov for å søke om utslippstillatelse fra for eksempel gråvann fra 

brakkerigger og sigevann fra steinbrudd, men dette vurderes på senere tidspunkt. 

 

 

2.3  Planlagt fremdrift 

Tiltakene beskrevet i denne planen er planlagt gjennomført i løpet av 2017-2018.  
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 Beskrivelse av tiltak 
 

3.1       Planlagte tiltak 

3.1.1   Styrende forutsetninger fra konsesjon 

Dam Store Måsevann og dam Østeidet er to av totalt seks dammer som demmer opp Store 

Måsevann og danner inntaksmagasin for Adamselv kraftverk. Magasinet reguleres mellom 

høyeste regulerte vannstand (HRV) på kote +207,12 og laveste regulerte vannstand (LRV) på 

kote +175,12 (NN1954). 

 

3.1.2   Nedtapping av damanlegg 

Det kan bli behov for å søke dispensasjon fra gjeldende manøvreringsreglement ved arbeid på 

oppstrøms side av dammene. Dette er ikke avklart og vil eventuelt bli søkt gjennom egen 

søknad om dispensasjon fra manøvreringsreglement. 

 

3.1.3   Masser 

Det er planlagt å bruke masser som finnes i selve tiltaksområdene i størst mulig grad, i tillegg 

til at det vil bli behov for tilkjøring av stein fra steinbrudd (figur 1-4, vedlegg 3). Det kan også bli 

behov for tilkjøring av små mengder filtermasser og morenemasser. Lokaliteter for uttak av dette 

er vist i arealbruksplaner i henholdsvis vedlegg 5 og vedlegg 6. 

 

Det vil også bli behov for deponering av masser i Store Måsevann. Disse vil bli deponert lavere 

enn kote 203 moh. Dette vil si et stykke under HRV og på et nivå som ikke blir synlig større 

deler av året. Se arealbruksplan (vedlegg 1) for lokalisering av deponi. 

 

Det er mulig det blir behov for mudring av inntakskanal til Offervann kraftverk. Masser vil bli kjørt 

til deponi, enten steinbrudd eller i Store Måsevann. 

 

 

3.1.4   Mellomlagring av masser 

Mellomlagring av masser vil skje i forbindelse med riggområder vist i arealbruksplaner (vedlegg 

1-7.  

 

3.1.5   Etablering av riggområder 

Det vil være behov for etablering av flere riggområder. Disse ordnes tilbake til dagens tilstand 

ved anleggslutt. Det vil bli tatt hensyn til allmennhetens bruk av området. Se arealbrukskart 

(vedlegg 1-7) for plassering av riggområder.  
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3.1.7   Om de forskjellige lokalitetene 

Det skal gjøres tiltak på tre ulike dammer, samt utvidelse av et eksisterende steinbrudd. 

Lokalitetene er henholdsvis: 

 

- Dam Store Måsevann 

- Dam Østeidet 

- Dam Nordvesteidet 

- Steinbrudd 

 

 

Lokalitetene er vist i oversiktskart (Figur 1-2, figur 1-3, figur 1-4), samt i arealbruksplaner i 

vedlegg 1-7). Tiltakene er beskrevet nærmere under.  

 

 

3.2 Dam Store Måsevann 

3.2.1   Tiltaket 

Det er planlagt å rehabilitere dam Store Måsevann ved å heve morenekjerne og topp av dam. 

Det skal legges plastring på nedstrøms side og det skal bygges nytt kronevern. Overløpsdam i 

betong er i dårlig forfatning og rives og det bygges nye dam i betong. Betongmassene som rives 

blir knust og armering blir fjernet. Massene vil bli brukt i ny vei fram til dam Østeidet.   

 

3.2.2   Anleggsutførelse 

Tiltaket har enkel adkomst for maskiner, masser og utstyr fra dagens etablerte anleggsvei. Se 

arealbruksplan vedlegg 1 for oversikt over anleggsområdet og arealbruk. 

 

3.3 Dam Østeidet 

3.3.1   Tiltaket 

Eksisterende dam Østeidet rives og erstattes av en ny overløpsdam i betong på eksisterende 

damsted.  

 

I en flomsituasjon vil man først få overløp på overløpsdammen i tilknytning til dam Store 

Måsevann. I så måte fungerer den nye overløpsdammen på Østeidet som et nødoverløp som 

er virksomt ved store flommer. Av denne grunn er det ikke planlagt å gjøre noen andre inngrep 

nedstrøms dammen enn å fjerne en liten bergknatt i terrenget nedstrøms overløpet. Anleggseier 

ønsker heller å gjenopprette eventuelle skader i terrenget påført av flomvannet. Det anses som 

svært lite sannsynlig at man får overløp på ny overløpsdam Østeidet da Statkraft har svært god 

kontroll på reguleringen av magasinet samt at det nye overløpet på Østeidet ligger 0,2 m over 

eksisterende overløp.  
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3.3.2   Anleggsutførelse 

Det vil bli etablert en permanent anleggsvei fra dam Store Måsevann og fram til dam Østeidet. 

Denne vil bli lagt på tidligere trase, som dels vises i terrenget i dag. Se arealbruksplan (vedlegg 

1) for oversikt over anleggsområdet og arealbruk. 

 

 

3.4  Dam Nordvesteidet 

3.4.1   Tiltaket 

Det er planlagt å rehabilitere dam Nordvesteidet ved å plastre opp- og nedstrøms side av 

dammen samtidig som det bygges nytt kronevern. Toppen av dammen heves med 0,5 m. 

Nedstrøms dammen vil det bli etablert et enkelt opplegg for lekkasjemåling. For å oppnå 

avrenning for lekkasjevannet må det legges et rør i grøft inntil rør får fritt utløp. Det er også 

aktuelt å åpne et lite steinbrudd på sørsiden av dagens dam. 

 

3.4.2   Anleggsutførelse 

Tiltaket er veiløst, og all transport av maskiner, utstyr og masser vil skje ved bruk av flåte. Se 

arealbruksplan (vedlegg 2) for oversikt over anleggsområdet og arealbruk. Det legges opp til en 

mulighet for transport av personell i terrenget med ATV etter eksisterende gamle veier/drag i 

terrenget. Terrengtransport vil kun bli brukt når dårlig vær eller andre spesielle forhold gjør 

transport med båt på Store Måsevann umulig. Steinmasser til bruddet vil enten bli tatt ut i 

steinbrudd ved dam eller tilført med flåte fra brudd øst for Store Måsevann. 

 

 

 

3.5 Steinbrudd øst for dam store Måsevann 

3.5.1   Tiltaket 

Figur 1-4 viser dagens steinbrudd øst for dam Store Måsevann. Bruddet skal utvides med uttak 

av inntil 40 000 fm3 stein (vedlegg 3). Etter fullført anleggsperiode vil bruddet lukkes og 

arronderes. Vrakmasser vil bli brukt til å fylle igjen bruddet. For å sikre en rasjonell og effektiv 

drift av bruddet settes det av areal til riggområde/mellomlager i tilknytning til bruddet. I 

forbindelse med dette blir det behov for å legge deler av bekk som passerer øst for bruddet i 

kulvert under anleggsperioden.  

 

 

3.5.2   Anleggsutførelse 

Tiltaket har enkel adkomst for maskiner, masser og utstyr fra dagens etablerte anleggsvei. Se 

arealbruksplan (vedlegg 3) for oversikt over anleggsområdet og arealbruk. 
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 Problemområder  
I forbindelse med planleggingen av tiltakene er det sett på potensielle konflikter som kan oppstå 

i forhold til naturmiljø, landskap, kulturmiljø, kulturminner, nærmiljø, reindrift og friluftsliv. I det 

følgende kapittelet presenteres miljø- og landskapsverdier i tiltaksområdet som kan bli påvirket 

av planlagte tiltak. En vurdering av påvirkning og avbøtende tiltak er presentert. For de enkelte 

anleggsdelene er problemområder og avbøtende tiltak presentert og vurdert i kapittel 4.5. 

 

4.1   Biologisk mangfold 

Fylkesmannen i Finnmark (FMFI) og Lebesby kommune er informert om disse planene, og har 
fått muligheten til å komme med innspill. FMFI informerer om at det ikke er kjent at det er 
skjerma eller sensitive arter unntatt offentlighet i tiltaksområdene.  
 
Ingen MiS-figurer (miljøregistrering i skog) er registrert i nærheten av tiltaksområdene. Det er 
ikke registret viktige naturtyper eller rødlistearter nær tiltakene.  
 
Lokalt kan fugl og vilt bli forstyrret i anleggsperioden, og vil da kunne sky områdene. Bruken av 
områdene forventes å bli som før når anleggsarbeidet er ferdig.  
 
Store Måsevann har bestander av både ørret og røye. Tiltakene vil påvirke fisk i liten negativ 
grad, da arbeidet i all hovedsak vil foregår på land. Deponering av overskuddsmasser ved dam 
Store Måsevann kan lokalt føre til noe tilslamming, men det er ikke forventet at dette vil påvirke 
fisk i vesentlig negativ grad.  

 

4.2   Reindrift 

Tiltaksområdet ligger i Lagesduottar reinbeitedistrikt, og det området har betydelig aktivitet når 
der gjelder reindrift. Statkraft er i dialog med reindrifta og vil komme med tiltak som kompenserer 
ulempene anleggsarbeidene evt. vil føre til. Det er enighet om varslingsrutiner om det skal 
gjøres arbeid som forventes å gi reindrifta ulemper.  

 

4.3   Landskap, nærmiljø og friluftsliv 

Det ligger en fritidseiendom ca. 500 m øst for dam Østeidet, ellers finnen ingen bebyggelse i 
nærheten av tiltakene. Anleggsarbeidene vil ikke komme i konflikt med fritidseiendommen, sett 
bort fra noe støy ved deler av anleggsarbeidene. 
 
I tillegg til planlagte tiltak på hver enkelt lokalitet, begrenser inngrepene seg til midlertidig 
riggområder, område for mellomlagring av masser, avfallshåndtering og inn- og utkjøring av 
utstyr. 
 
I anleggsfasen vil områdets kvalitet for friluftsliv bli noe forringet, men hovedsakelig lokalt. 
Tiltakene er pålagt og må uansett gjennomføres. 
 
Når det gjelder landskap vil dammene i all hovedsak framstå slik de gjør i dag. Steinbruddet øst 
for dam Store Måsevann vil bli utvidet. Landskapsbildet blir hensyntatt ved at bruddet ikke åpnes 
med innsyn fra vest og sør, slik at det vil kun ha innsyn som i dag. Etter fullført anleggsperiode 
vil bruddet bli arrondert med tilgjengelige vrakmasser og høye kanter vil bli sprengt ned.  
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Rett nord for dam Nordvesteidet er det i dag et lite åpent steinbrudd fra byggingen av dagens 
dam. Dette bruddet vil bli lukket i forbindelse med tiltakene på dammen, slik at området vil 
framstå bedre landskapsmessig enn i dag (Figur 4-1). 
 

 
Figur 4-1 Steinbrudd (rød ellipse) ved dam Nordvesteidet vil bli lukket og arrondert. 

 

4.4  Arealbruksplan 

Det er utarbeidet arealbruksplaner som viser de planlagte tiltakene (vedlegg 1-7).  
 

 

4.5 Anleggsdeler og avbøtende tiltak 

Alle tiltak som medfører en mekanisk omforming, tildekking eller fjerning av den naturlige 

terrengoverflaten regnes som terrenginngrep. Terrenginngrep innbefatter således alle typer 

faste, fysiske installasjoner og infrastruktur som bygninger, veier, damanlegg, massetak, 

grøfter, fyllinger og planerte områder.  

 

For de enkelte anleggsdeler er avbøtende tiltak foreslått. I tillegg er forurensning og 

avfallshåndtering beskrevet og tiltak foreslått. 

 

 

4.5.1   Dam Store Måsevann 

Det vil ikke være behov for vesentlige terrenginngrep utover selve tiltakene på dammen. Det vil 
bygges midlertidige anleggsveier der det er behov. Det er enkel adkomst fra eksisterende 
anleggsvei fram til dammen. Det vil bli behov for å fjerne noe tre- og buskvegetasjon. Disse skal 
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kappes så nær roten som mulig og fjernes fra området. Det skal legges til rette for revegetering 
der vegetasjon fjernes. 
 
 
 

4.5.2   Dam Østeidet 

Det vil bli behov for å fjerne noe tre- og buskvegetasjon i forbindelse med adkomstvei og tiltak 
på dam. Disse skal kappes så nær roten som mulig og fjernes fra området. Det skal legges til 
rette for revegetering der vegetasjon fjernes. Adkomstvei vil bli permanent etter anleggslutt. 
 

 

 

4.5.3   Dam Nordvesteidet 

Det vil også her bli behov for å fjerne noe tre- og buskvegetasjon ved graving av grøft for 
etablering av lekkasjemåling. Vrakmasser fra dagens dam vil bli brukt til å fylle igjen 
eksisterende steinbrudd nord for dammen, slik at området vil framstå bedre etter tiltakene enn 
det gjør i dag. 

   
 

 

4.5.4   Steinbrudd 

Steinbruddet øst for dam Store Måsevann, vist i figur 1-4, vil bli utvidet på slik måte at det ikke 
blir synlig fra andre steder enn det er i dag. Når uttaket av stein er ferdig, vil høye kanter bli 
sprengt ned og bruddet fylt opp med vrakmasser fra resten av anlegget.  
 
Bekken som passerer på østsiden av bruddet vil midlertidig bli lagt i rør på en strekning på 30-
40 m. Dette er nødvendig for å få plass til et rigg-/mellomlagringsområde ved bruddet. Ved 
anleggsslutt vil bekken bli åpnet og føres tilbake til dagens tilstand så godt som mulig. 
  
Det er også aktuelt og åpne et mindre brudd på sørsiden av dam Nordvesteidet. Dette bruddet 
vil bli arrondert ved sluttføring. 
 
 

4.5.5   Forurensning og utslipp 

Ved planlagte tiltak skal avfallshåndtering og tiltak mot forurensing være i samsvar med 
gjeldende lover og forskrifter. Det er spesielt viktig å ha fokus på avfallshåndtering og evt. utslipp 
i resipienten.  
 
De planlagte tiltakene kan forårsake ulike typer forurensning. Farene er i hovedsak knyttet til 
oppbevaring og bruk av olje og evt. kjemikalier, samt sanitæravløp fra brakkerigg. 
 
Olje og evt. drivstoff skal oppbevares på fast dekke, og slik at volumet kan samles opp dersom 
det oppstår lekkasje. Dersom uhell oppstår skal oljeabsorberende materiale være tilgjengelig. 
 
Forhold som berører sanitæranlegg og avfall skal bli ivaretatt i henhold til gjeldende regelverk. 
Det er forutsatt at både spillolje, gråvann og kloakk samles på tette tanker og fraktes ut av 
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området for levering til godkjente mottak. Dersom unntak fra dette må det søkes om 
utslippstillatelse.  
 
Avrenning av overflatevann fra anleggsområdene er ikke sett på som noen risiko for biologisk 
mangfold, oppdrettsanlegg eller andre forhold i vassdragene. 
 
 

4.5.6   Avfallshåndtering / avfallsplan 

Anleggsområdene skal holdes ryddig og avfall skal behandles iht. gjeldende regelverk og i 

samsvar med kommunenes regler for avfallshåndtering. 

 

Entreprenør og underleverandør skal ta forhåndsregler for å hindre spredning av flyveavfall fra 

anleggsplassen til terrenget. 

 

Avfall skal ikke deponeres på stedet, men bringes ut. Brenning av avfall på anleggsplassen eller 

i terrenget er ikke tillatt. Dette gjelder også papir og trematerialer. 

 

Restavfall og farlig avfall skal håndteres uten fare for forurensning. Avfall skal lagres og 

håndteres forsvarlig og i samsvar med gjeldende forskrifter. Dette medfører at farlig avfall lagres 

i låste tilpassede containere. Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall. Alt avfall skal 

sorteres og leveres til godkjente mottak.  

 

Avfallsplaner skal inngå som et kravelement i kontrakten med entreprenør. Alle berørte områder 

skal ryddes etter anleggsperiodens slutt.  

 

4.5.7 Oppsummering avbøtende tiltak 

 
Reindrift 
 

 Statkraft er i dialog med reindrifta og vil komme med tiltak som kompenserer ulempene 
anleggsarbeidene evt. vil føre til. Det er enighet om varslingsrutiner dersom det skal 
gjøres arbeid som forventes å gi reindrifta ulemper. 
 

 
Landskap og biologisk mangfold: 

 

 Det er viktig at det ikke forekommer terrengtransport utover inngrepsgrensene som er 
satt i arealbruksplan. 

 

 Terrenginngrep skal minimeres og ikke gå utover arealbruksplanens avgrensning.  

 

Forurensing: 

 Det føres nøye kontroll med bruken av kjemikalier. 
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 Oljeabsorberende materiale skal være tilgjengelig slik at akutt forurensing kan 

håndteres. 

 

Nærmiljø og friluftsliv 

 I anleggsfasen vil områdets kvalitet for friluftsliv bli forringet. Det skal informeres i lokale 

medier om anleggsarbeidet. 

 
 
Kulturminner 

 Dersom arbeidene avdekker mulige funn av automatisk fredete kulturminner, skal 

Fylkeskommunen varsles omgående og arbeidet i dette området skal straks opphøre, 

Jf. undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens §9.  

 

 
 

Vedlegg: 
 
Vedlegg 1 – Arealbruksplan dam Store Måsevann og dam Østeidet 
Vedlegg 2 – Arealbruksplan dam Nordvesteidet 
Vedlegg 3 – Arealbruksplan steinbrudd 
Vedlegg 4 – Arealbruksplan rigg og mellomlagring 
Vedlegg 5 – Arealbruksplan grustak og rigg 
Vedlegg 6 – Arealbruksplan rigg, morenetak og mudring Offervann 
Vedlegg 7 – Arealbruksplan rigg, mellomlagring Vesteidet 
  



 

  

 
 

17 
 

Vedlegg 1 – Arealbruksplan dam Store Måsevann og dam 
Østeidet 
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Vedlegg 2 – Arealbruksplan dam Nordvesteidet 
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Vedlegg 3 – Arealbruksplan steinbrudd 
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Vedlegg 4 – Arealbruksplan rigg og mellomlagring 
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Vedlegg 5 – Arealbruksplan grustak og rigg  
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Vedlegg 6 - Arealbruksplan rigg, morenetak og mudring 
Offervann   
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Vedlegg 7 – Arealbruksplan rigg, mellomlagring Vesteidet 
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