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Teknisk plan dam Nordvesteidet ved Store Måsevatn - Adamselv 

kraftverk - Lebesby kommune - Godkjenning 

Vi viser til brev av 07.10.2016 fra Stakraft Energi As, med vedlagt tekniske planer for oppgradering og 

fornyelse av Dam Store Måsvatn og Dam Norvesteidet, Adamselv kraftverk. 

Kraftverket er gitt konsesjon etter vannressursloven, datert 14.08.1970. 

Dam Store Måsvatn er plassert i konsekvensklasse 2, jf. brev fra NVE av 28.01.2014. Dam Norvesteidet 

er plassert i konsekvensklasse 1, jf. brev fra NVE av 12.01.2014 

Dam Store Måsvatn og dam Norvesteidet er begge fyllingsdammer med morene tettekjerne. Dam Store 

Måsvatn har en maksimal høyde på 27 meter, lengde på 230 meter og oppdemt vannvolum på 183 

millioner m3. Dam Norvesteidet har en maksimal høyde på 7,0 meter, lengde på 69 meter og oppdemt 

vannvolum på 45,6 millioner m3. 

Vedtaket er basert på at de mottatte planene ikke går ut over vilkår og forutsetninger gitt i konsesjonen. 

Vedtaket omfatter ikke miljø- og landskapsplaner. Både tekniske planer og planer for miljø og landskap 

må være godkjent før byggestart. 

Vedtak 

Med hjemmel i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 5-2 godkjennes 

tekniske planer for luftsiden av dam Store Måsvatn samt dam Norvesteidet til Adamselv kraftverk. 

Kroneværnet og utbedring av vannsiden på dam Store Måsvatn, presentert i rapporten, er untatt denne 

godkjenningen .  

Vilkår 

1. Det må legges frem dokumentasjon på at kvalifikasjonene til ansvarlig kontrollør er i henhold til 

damsikkerhetsforskriften § 3-9, og at kontrolløren er uavhengig av utførende foretak, jf. 

damsikkerhetsforskriften § 6-1 c). 

2. Det må legges fram dokumentasjon på at utførende foretak, anleggsleder, og montasjeleder, har 

kvalifikasjoner i henhold til damsikkerhetsforskriften § 3-8. 
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3. NVE skal ha tilsendt periodisk rapportering fra ansvarlig kontrollør pr. kvartal, jf. 

damsikkerhetsforskriften § 6-1. Et alternativ kan være at vi får tilsendt kopi av referat fra 

byggemøter under forutsetning at ansvarlig kontrollør deltar på møtene.  

4. Arbeid på dammene kan ikke starte før vilkår nr. 1 og 2 er oppfylt. 

Begrunnelse 

Planene for dammene er utarbeidet av Erik Helgetun Pettersen og kontrollert av Egil Andreas Vartdal. 

Egil Andreas Vartdal er NVE-godkjent fagansvarlig i fagområde II (fyllingsdam) alle 

konsekvensklasser. Kravet til kvalifikasjoner i damsikkerhetsforskriften § 5-2 tredje ledd er dermed 

tilfredsstilt. 

Det er kontrollert at omfanget av tekniske planer er tilfredsstillende. 

Kommentarer 

Planene for Dam Store Måsvatn viser ikke en utførelse som tilfredsstiller damsikkerhetsforskriften på 

vannsiden. Etter avtale skal Statkraft Energi As komme tilbake med en justert utførelse og teknisk plan 

for disse. Derfor er kronevernet samt dammens vannside holdt utenfor denne godkjenningen. 

Vassdragsanlegg er både for planlegging, bygging og senere drift underlagt internkontroll i samsvar med 

Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag). Ved tilsyn på anlegget vil NVE 

påse at internkontroll etter nevnte forskrift er etablert og utøves. 

Sluttrapport 

Vi minner om at det skal sendes en sluttrapport til NVE senest 6 måneder etter avslutningen av 

arbeidene.  

Klageadgang 

Vedtak i dette brevet kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med 

rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretningen er kommet frem, jf. 

forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og 

energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-

postadresse nve@nve.no. 

 

 

Med hilsen 

 

Ingunn Åsgard Bendiksen 

avdelingsdirektør 

Lars Grøttå 

seksjonssjef 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg:     
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Kopi til: 

Lebesby kommune 

Statkraft Energi AS v/Tor Oxhovd Svalesen 

 


