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Dam Helvetesvann, Lebesby kommune, Finmark fylke - godkjenning av 

detaljplan for miljø og landskap  

Vi viser til Deres brev datert 14.3.2017 vedlagt detaljplan av dato for miljø og landskap for Dam 

Helvetesvann. 

Saken er behandlet med hjemmel i vilkårene for miljø og landskap gitt i konsesjon til regulering av 

Helvetesvann og Landersfjordvann datert 6.12.1990 post nr. 1. 

Bakgrunn 

Grieg Seafood AS planlegger rehabilitering av Dam Helvetesvann for å tilfredsstille NVEs krav til 
sikkerhet til anlegg i konsekvensklasse 1. 
 
De planlagte arbeidene omfatter i hovedsak følgende: 
• Ny tettesone oppstrøms ved bruk av masser som tas ut i området. 
• Etablering av nytt flomløp/overløp, og plastret flomkanal nedstrøms dam/terskel 
• Istandsetting og arrondering av terreng og anleggsveier. 

Teknisk detaljplan ble godkjent av NVE 25.10.2012. 

Vedtak 

Med hjemmel i konsesjonen dater 6.12.1990 post nr 1 godkjenner NVE fremlagte detaljplan for miljø og 

landskap av 14.3.2007 for rehabilitering av Dam Helvetesvann i Landersford, Lebesby kommune. 

Vårt vedtak forutsetter at fremlagte detaljplan for miljø og landskap er i samsvar med vilkår og 

forutsetninger gitt i konsesjonen. 

Vedtaket omfatter ikke plan for sikkerhet av vassdragsanlegg i konsekvensklasse 1 og høyere etter 

damsikkerhetsforskriften som også skal være godkjent før anleggsstart.  
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Vilkår for godkjenning av detaljplan for miljø og landskap: 

▪ Ved uttak av masser i elveløpet nedenfor dammen må elveløpet sikres mot erosjon.  

▪ NVE skal orienteres om når anleggsarbeidet starter, ved viktige og/eller kritiske faser ved 

byggearbeidet, og når anlegget blir satt i drift.  

 

NVE vil følge opp anlegget med tilsyn. 

Det kan fra NVEs miljøtilsyn bli stilt krav om ytterligere detaljering for alle deler av tiltaket. Slike 

planer skal godkjennes av NVE.  

NVEs vurderinger 

Vurdering av høringsinnspill 

Planen er sendt på høring til Lebesby kommune og Ifjordfjellet / Siskit Corgas ja Lagesduottar 

reinbeitedistrikt men det er ikke kommet inn merknader til planen. 

Vurderinger etter naturmangfoldloven 

I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 - 12 legges til grunn 

som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. På den måten skal forvaltningen i sine vedtak 

redegjøre for å synliggjøre kunnskapen om og virkningene et tiltak vil få for naturmangfold, og hvordan 

den har kommet fram til resultatet i den konkrete saken.  

Naturmangfoldloven § 8 sier at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet så langt det er 

rimelig skal bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 

økologisk tilstand. Karttjenestene «Artskart» og «Naturbase» viser at det planlagte tiltaket ikke kommer 

i berøring med sårbare arter eller naturtyper. 

Naturmangfoldloven § 9 sier at 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 det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade skal på naturmangfoldet, 

skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 

forvaltningsvedtak.  

NVE mener det foreligger tilstrekkelig kunnskap om virkningen tiltaket kan ha for naturmangfoldet. 

Føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 får dermed ikke anvendelse. 

Etter § 10 skal påvirkning av et økosystem vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er 

eller vil bli utsatt for. Den planlagte damrehabiliteringen er av begrenset omfang og den samlete 

belastingen av økosystemet vil være liten. 

Etter § 11 skal tiltakshaveren dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 

som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 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 

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

naturmangfoldet (jf. naturmangfoldloven § 12).  
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Etter at vurderinger av § 8-12 er foretatt mener NVE at også § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og 

økosystemer og § 5 som omhandler forvaltningsmål for arter er oppnådd.  

 

Forholdet til annet lovverk  

Plan- og bygningsloven 

Tiltaket har konsesjon og er derfor unntatt fra byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven (pbl), 

forutsatt at det er i samsvar med lovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens 

arealdel og reguleringsplan. Dette følger av forskrift om byggesak (FOR 2010-03-26-488 - 

byggesaksforskriften) § 4-3 første ledd. Bestemmelsene i pbl om tekniske krav (§ 29-5) og krav til 

produkter til byggverk) (§ 29-7) med tilhørende deler av byggteknisk forskrift gjelder så langt de passer 

for nevnte tiltak. 

Når anlegget er ferdig bygget, skal konsesjonæren sørge for at kommunen får tilsendt kartdata i egnet 

kartformat med alle fysiske anlegg slik at kartdata på enkel måte kan gjøres tilgjengelig. 

Vi gjør oppmerksom på at tiltaket ikke må være i strid med kommuneplanens arealdel eller gjeldende 

reguleringsplaner. Konsesjonæren er ansvarlig for dette, behovet for dispensasjon fra gjeldende 

arealplan må være avklart med kommunen før arbeidene kan starte. Konsesjonæren er også ansvarlig for 

at tiltaket gjennomføres i overensstemmelse med de bestemmelsene i pbl som gjelder for tiltaket og 

forgjeldende underliggende forskrifter.  

Før anleggsarbeidet starter er tiltakshaver ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser etter annet 

lovverk.  

Tilleggsopplysninger 

Vi gjør oppmerksom på at tiltakshaver må sørge for å skaffe seg nødvendige privatrettslige rettigheter 

før anleggsarbeidene starter.  

Anlegget er både for planlegging, bygging og senere drift underlagt bestemmelser om internkontroll i 

samsvar med Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (FOR 2011-10-28 nr. 1058 IK-

vassdrag). Ved tilsyn på anlegget vil NVE se til at internkontroll etter denne forskrift er etablert.  

Klageadgang 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig 

klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning 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 

Øyvind Leirset 

seksjonssjef 

 

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

Ifjordfjellet / Siskit Corgas ja Lagesduottar reinbeitedistrikt - Reinbeitedistrikt 13, Øst-Finnmark 

Lebesby kommune 

 


