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Sammendrag 

Grieg Seafood AS planlegger rehabilitering av Dam Helvetesvann i Landersfjord, Lebesby Kommune i 
for å tilfredsstille NVEs krav. Magasinet benyttes som reservevannleveranse til Grieg Seafoods 
smoltanlegg. Dammen er i dag en løsmassedam med skråning både oppstrøms og nedstrøms side, 
og et flomløp som er delvis plastret.  

Eksisterende dam skal brukes som støttefylling til ny konstruksjon. Ny tettesone etableres, og flomløp 
med plastring skal lages. Masser skal tas ut i områdene ved dammen. Etter at arbeidene ved dammen 
er ferdig, skal terrenget arronderes og istandsettes.  

Alle områdene som er berørte av anleggsarbeidet, og som skal settes i stand etter anleggsfasen, skal 
istandsettes etter prinsippet om naturlig revegetering. Toppmasser (humusholdige masser) og 
undergrunnsmasser (øvrige masser) sorters hver for seg, tas vare på og benyttes ved istandsetting av 
berørte arealer. 

Anleggsveier og oppstillingsplasser for maskiner skal tilbakeføres og arronderes etter endt 
anleggsarbeid. 

Arbeidene er planlagt utført i 2017. 
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 INNLEDNING 
 

Grieg Seafood AS (GS) planlegger rehabilitering av Dam Helvetesvann for å tilfredsstille NVEs krav til 
sikkerhet.  

Arbeider med dammen omfatter i hovedsak følgende: 

• Ny tettesone oppstrøms, ved bruk av masser som tas ut i området; tetningsmasser, 
filtermasser og plastringsstein 

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

• Istandsetting og arrondering av terreng og anleggsveier. 

Arbeidene er planlagt utført i 2017. 

Dam Helvetesvann er inntaksmagasin for Grieg Seafoods smoltanlegg i Landersfjord. 

 

 

Figur 1-1: Oversiktskart 
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Figur 1-2: Flyfoto av dam og anleggsvei 

 

 Om anleggseier 

Anleggseier for Dam Helvetesvann er Grieg Seafood AS (GS) 

Tabell 1: Opplysninger om anleggseier 

Organisasjon Grieg Seafood AS 

Organisasjonsnummer 980 361 306 

Besøksadresse Grieg Seafood AS, Landersfjord, 9740 Lebebsy 

Telefon +47 99 79 86 20 

Kontaktperson Willy Egon Johansen 

E-post willy.johansen@griegseafood.com 

 

 Forhold til andre myndigheter 

I følge Lebesby Kommune utløses det ikke krav om søknad om dispensasjon fra arealplan. 

Trasé for anleggsvei 
(merket rødt) 

Uttak masser 

Dam 
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Det er ikke registrert kulturminner i tiltaksområdet. Det er heller ikke registrerte verneverdier eller 
rødlistearter i tiltaksområdet. 

 Fremdriftsplan 

Tiltak Periode 

Byggestart Juni 2017 

Byggeperiode Sommer/høst 2017 

Arrondering og opprydding Høst 2017 

Sluttrapport NVE Høst 2017 
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 BESKRIVELSE AV TILTAKET 

 Arealbruksplan 

Det er utarbeidet en arealbruksplan for de områdene som blir berørt av anlegget. Se tegning L-001.  

Yttergrensene for inngrep er vist på planen. Utenfor disse skal det ikke gjøres inngrep i forbindelse 
med rehabiliteringsarbeidet. Det betyr ikke at alle arealer innenfor inngrepsgrensene blir berørt, men 
at det på dette planstadiet er et visst armslag for tilpasning av inngrepene til anleggsvirksomheten og 
til å finne gode løsninger for landskaps- og miljøtilpasning underveis i anleggsfasen. Før byggestart 
skal det gjennomføres oppstartsbefaring med entreprenør der blant annet inngrepsgrensene markeres 
i terrenget. Hvis entreprenøren har et system der inngrepsgrensene kan logges i computerne på 
anleggsmaskinene, og kan dokumentere et tilfredsstillende varslingssystem mot overtredelse av 
grensene, kan en forenkling av den fysiske merkingen i terrenget vurderes. Dersom entreprenør får 
behov for å gå utenfor inngrepsgrensen, må dette avklares med byggherre, og i omfattende tilfeller 
også med NVE.  

Det går en eksisterende traktorvei/barmarksløype inn til dammen. Denne traseen skal benyttes for inn- 
og uttransport til anlegget. Ferdsel utenfor denne aksepteres ikke. 

Eventuelle skader på terreng utenfor inngrepsgrense utbedres raskt.  

 Dam 

Eksisterende Dam Helvetesvann rehabiliteres og det skal utføres arbeid både på oppstrøms og 
nedstrøms side. Ny tettesone etableres på oppstrøms side, og nedstrøms skråning slakes ut. 
Flomløpet utbedres og plastres. 
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 Veier 

Se kap. 2.1. Eksisterende traktorvei benyttes til inn- og uttransport av området. 

 Mellomlagring av masser 

I alle områder som berøres skal vegetasjonsdekke/toppdekke skaves av med maskin, i den grad 
dekket er tykt nok til at det lar seg skave av.  

Toppmassene (humusholdige masser) sorteres fra eventuelle undergrunnsmasser, og lagres i hver 
sine ranker. Å ta best mulig vare på toppmassene er den viktigste suksessfaktoren for et godt 
revegeteringsresultat i istandsettingsfasen i prosjektet.  

Toppmassene skal ikke lagres i høyere ranker enn 2 m for å unngå komprimering og anaerobe 
forhold.   

 Brakkerigg 

Området ligger nedstrøms dam, er relativt flatt og egner seg godt til riggområde. Området ligger like 
ved adkomstvei. Se arealbruksplan, tegning L-001. 

 

 

Figur 2-1: Areal for brakkerigg 

 

 

DAM 



n:\516\81\5168167\5 arbeidsdokumenter\54 landskap og miljøplan\lmp dam helvetesvann_e02.docx 

 Oppdragsnr.: 5168167   Dokumentnr.:     Versjon: E02 
 Rehabilitering Dam Helvetesvann  |  Landskaps- og miljøplan 

 

 2017-03-13  |  Side 10 av 14 

 Uttak av masser 

Masser til de ulike sonene i dammen tas ut i området rundt dammen. Planlagt område er merket med 
grønt på arealbruksplan. Det er også mulig å ta ut masser i magasinet, under HRV. Plastringsstein 
antas å måtte hentes eksternt.  

 

Figur 2-2: Uttak av masser 

Under HRV 
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 ISTANDSETTING OG REVEGETERING 
Alle områder som skal settes i stand etter anleggsfasen skal settes i stand etter prinsippet om naturlig 
revegetering. Naturlig revegetering skal tilstrebes, jfr. Naturmangfoldloven (LOV 2009-06-19 NR100), 
kap. IV om fremmede organismer. Toppmasser og undergrunnsmasser sorteres hver for seg, tas vare 
på og benyttes ved istandsetting av berørte arealer. Avdekkingsmassene (toppjorda) skaves av som 
første trinn i anleggsarbeidet på det enkelte delområde og lagres i ranker på siden før de føres tilbake 
igjen ved istandsetting av berørte arealer ved anleggsfasens slutt.  

Entreprenør må vurdere om det er nødvendig å bruke duk for mellomlagringsmasser. 

Toppmassene inneholder den stedegne frøbanken fra området, og ved å fylle tilbake de opprinnelige 
toppmassene vil en oppnå en naturlig revegetering av stedegne arter uten å måtte så. Massene som 
avdekkes mellomlagres fortrinnsvis nær de områdene de er tatt fra, i ranker eller hauger som ikke 
overstiger 2 meter i høyde. Dette for å unngå kompaktering. Ved istandsetting av arealer legges disse 
massene tilbake, og bør ha samme tykkelse som det naturlig har i området.  

Toppmassene må legges løst tilbake, og skal fortrinnsvis legges ut med tannskuffe, og ikke 
komprimeres og glattes.  

Med naturlig revegetering som metode vil revegeteringen ta noe lenger tid enn ved såing, men artene 
som opprinnelig vokser på stedet vil da ikke få uønsket konkurranse, og en ønsker å etterstrebe at 
vegetasjonen skal bli så lik den opprinnelige som mulig. Metoden vil også medføre raskere 
revegetering enn om de tilbakeførte massene er undergrunnsmasser eller en blanding av toppmasser 
og undergrunnsmasser, da disse vil være avhengig av å få tilført frø fra omkringliggende planter.   

I utgangspunktet er det ikke tenkt å tilføre jord, frø, eller gjødsel utenfra, men dette blir vurdert i 
samråd med NVE i mot slutten av anleggsperioden. 
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 KONTROLL AV FORURENSING OG 
AVFALLSSTOFFER 
Det skal sikres at ikke anleggsmaskiner sprer svartlistede arter inn i området, ved for eksempel å 
spyle vekk jord- og planterester fra maskinene før de ankommer anlegget. 

Alt avfall skal transporteres bort fra anlegget og deponeres/leveres til godkjent mottaker. 

Under arbeidet vil det være kontinuerlig fare for forurensning fra maskiner og det skal derfor utøves 
varsomhet ved transport, oppbevaring og bruk av olje, annet drivstoff og kjemikalier i anleggsfasen. 
Akutte hendelser skal rapporteres fortløpende. Søl pga. uhell eller maskinhavari skal samles opp og 
utslippsstedet skal rengjøres. Ved rehabilitering av Dam Helvetesvann tillates ikke utslipp av olje og 
nitrogenforbindelser, eller andre skadelige stoffer.  Farlig avfall skal lagres i egne kontainere / områder 
med tett underlag slik at evt. utslipp ikke føres til vann- eller grunnforurensning. Alt drivstoff, olje og 
kjemikalier lagres slik at hele volumet til enhver tid kan samles opp ved lekkasje. Olje eller andre 
stoffer som potensielt kan medføre forurensing vil bli lagret mer enn 10 meter fra vann og vassdrag.  
Påfylling av anleggsmaskiner skal ikke bli foretatt nærmere enn 10 meter fra vann og vassdrag for å 
unngå avrenning ved søl og lekkasjer som kan medføre forurensing. 

Det må utvises en spesielt høy grad av forsiktighet for å forhindre avrenning/søl i vassdrag, med tanke 
på at vannet i vassdraget benyttes til smoltproduksjon. 

  



n:\516\81\5168167\5 arbeidsdokumenter\54 landskap og miljøplan\lmp dam helvetesvann_e02.docx 

 Oppdragsnr.: 5168167   Dokumentnr.:     Versjon: E02 
 Rehabilitering Dam Helvetesvann  |  Landskaps- og miljøplan 

 

 2017-03-13  |  Side 13 av 14 

 MILJØHENSYN, PROBLEMOMRÅDER OG 
AVBØTENDE TILTAK 
Prosjektet skal gjennomføres med henblikk på å finne optimaliserte miljømessige løsninger (innenfor 
de fysiske rammer som er gitt) og å avbøte eventuelle ulemper anleggsarbeidene medfører.  

De negative effektene på landskapet ved Dam Helvetesvann anses for å være små/moderate. Den 
største negative effekten vil trolig være for lite toppmasser for revegetering/istandsetting. Massene 
som er disponible må fordeles så godt som mulig slik at det legges til rette på best mulig måte for 
gjenetablering av vegetasjon, slik at sårene i landskapet reduseres mest mulig. Hvis det blir for lite 
toppmasser til å dekke over berørt areal, vil det tas en vurdering sammen med NVEs miljøtilsyn om 
hvilke tiltak som skal iverksettes og hvilken strategi som skal benyttes for å disponere toppmassene 
best mulig. Det vil kunne bli aktuelt med en tilføring av eksterne toppmasser. 

Anleggsområdet er godt skjermet fra vanlig ferdsel, slik at støy ikke vil være et problem. 
Inngrepsmessig vil det også berøre et begrenset område. Det er ukjent hvor mye området brukes til 
frifluftsliv, men inngrepet vil ikke påvirke dette i vesentlig grad, da dammen allerede eksisterer, og ny 
konstruksjon ikke vil avvike veldig mye fra tidligere. 

Tiltaksområdet ligger innenfor reinbeitedistrikt 13.  

Det er ikke registrert hekkinger/ynglinger av rødlistede arter i området. 

Det presiseres at naturmanfoldloven gjelder, og det skal tas hensyn til naturmangfoldet. 
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 RUTINER FOR AVVIKSHÅNDTERING OG 
MYNDIGHETSKONTAKT 
Utbyggingen vil skje i tråd med godkjent teknisk plan og landskaps- og miljøplan. Entreprenørens 
arbeid i terrenget vil bli fulgt opp under byggeprosessen for å sikre at godkjente detaljplaner blir fulgt. 
En prosjekttilpasset kontrollplan som inkluderer entreprenørens og byggeleders kvalifikasjoner og 
entreprenørens internkontrollsystem benyttes til dette.  

NVE vil holdes orientert om framdriften i prosjektet. Byggeleder/Damkontrollør vil følge arbeidene tett, 
også i istandsettingsfasen for å påse at utførelse av anlegget er i tråd med intensjonene i landskaps- 
og miljøplanen.  

Eventuelle større avvik fra detaljplaner som vil kunne oppstå i byggeperioden vil bli oversendt NVE for 
godkjenning før iverksettelse.  

NVEs miljøtilsyn vil bli kontaktet hvis behov for dette underveis, i tillegg legges det opp til en 
sluttbefaring med miljøtilsynet for å påse at resultatet er i tråd med omforent standard og utførelse. 
Denne befaringen vil trolig bli gjennomført i påfølgende sommersesong (sommeren 2018). 


