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GODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 14.9.21 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 21/759    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 80/21 Formannskapet 14.09.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap godkjenner innkalling til formannskapsmøte 14.9.21. 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapsmøte var opprinnelig satt opp til den 7.9.21, men ble flyttet til tirsdag 14.9.21. 

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 8 dager før møtedato.  

 

Vurdering: 

Administrasjon ber formannskapet godkjenne innkallingen.  
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GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 14.9.21. 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 21/760    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 81/21 Formannskapet 14.09.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap godkjenner saksliste til formannskapsmøte 14.9.21. 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapsmøte avholdes tirsdag 14.9.21. 

Ordfører har fått oversendt foreløpig saksliste til godkjenning. Sakslisten er deretter gjort 

tilgjengelig for medlemmer 8 dager før møtedato. 

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 15.6.21. 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 21/761    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 82/21 Formannskapet 14.09.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap godkjenner møteprotokoll fra møte 15.6.21. 

 

 

 

Vedlegg: 

MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.06.2021 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoller var godkjent av ordfører før saksprotokoller ble publisert. 

 

 

Vurdering: 
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SØKNAD OM REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER 

ROY RASMUSSEN 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: 231  

Arkivsaksnr.: 21/461    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 67/21 Formannskapet 01.06.2021  

PS 83/21 Formannskapet 14.09.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap viser til klage fra Roy Rasmussen på vedtak i sak PS-67/2021 og fatter 

følgende vedtak: 

 

Lebesby kommune avviser krav fra Roy Rasmussen om 50% reduksjon av kommunale 

avgifter.  

Begrunnelse:  

De kommunale gebyrene for vann, avløp og renovasjon er fastsatt på bakgrunn av «Særlov» og 

forskrifter.(Forurensningsloven med forskrift, samt lov om gebyrer for vass- og kloakkavgifter 

og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyr: 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2019-06-18-1661?q=lebesby ), der gebyrnivået 

fastsettes ut fra selvkostprinsippet som omfatter alt fra investering og driftskostnader.  

 

Det er ikke adgang for kommunen å foreta prisdifferensiering på bakgrunn av redusert 

betalingsevne eller lav inntekt for disse tjenestene. 

 

Når det gjelder foreldrebetaling i barnehage så er det etablert en nasjonal ordning for redusert 

foreldrebetaling som kommunen forholder seg til: 

 Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som 

bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i 

barnehage per uke. 

 Fra 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet 

inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år. 

 Fra august 2019 vil inntektsgrensen settes til 548 500 kroner og retten til gratis 

kjernetid vil bli utvidet til også å gjelde 2-åringer. 

 Fra 1. august 2020 settes inntektsgrensen til 566 100 kroner. 

 Fra 1. august 2021 settes inntektsgrensen til 583 650 kroner.  

Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. Det 

betyr at et barn med deltidsplass med rett på fritak, har krav på fritak på 20 timer uavhengig 

av størrelsen på plassen. Hvis noen velger kun å bruke de 20 timene, er tilbudet gratis. 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2019-06-18-1661?q=lebesby
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Mer om dette på: https://www.udir.no/regelverk-og-

tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/moderasjonsordninger-foreldrebetaling/ 

 

Eiendomsskatt er en skatteordning som forvaltes på linje med andre skatteordninger, slik at der 

er det ikke anledning til å gi reduksjon med slik begrunnelse. 

Klager viser til videre til skoleavgift. Men det kreves ingen avgift for å gå på skole. Dersom 

klager mener egenbetaling for SFO så fastsettes egenbetalingen av kommunestyret jfr 

Opplæringsloven § 13-7.  

Kommunes revisor påser at kommunen ikke krever inn mer enn lovverket gir anledning til. Det 

gjelder alle kommunale avgifter og egenbetalinger. 

 

Klager viser til et vedtak fattet i PTM i henhold til Plan- og bygningsloven. Det anses ikke 

relevant for denne saken da PTM ikke kan fatte vedtak på generell basis for kommunens 

egenbetalinger, avgifter, skatter og gebyrer.  

 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 01.06.2021 sak 67/21 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Lebesby kommune avviser krav fra Roy Rasmussen om 50% reduksjon av kommunale 

avgifter. 

Begrunnelse: 

De kommunale gebyrene for vann, avløp og renovasjon er fastsatt på bakgrunn av «Særlov» 

(Forurensningsloven med forskrift, samt lov om gebyrer for vass- og kloakkavgifter), der 

gebyrnivået fastsettes ut fra selvkostprinsippet som omfatter alt fra investering og 

driftskostnader. 

Det er ikke adgang for kommunen å foreta prisdifferensiering på bakgrunn av redusert 

betalingsevne eller lav inntekt. 

Det blir derfor galt å sette kommunale gebyr for renovasjon, vann og avløp opp mot  et 

enkeltvedtak som omfatter et overtredelsesgebyr fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven. 

Klageadgang: 

Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket. 

En evt . klage sendes Lebesby kommune. 

 

Faktaopplysning: 
Roy Rasmussen påklager formannskapets vedtak i sak 67/2021. 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/moderasjonsordninger-foreldrebetaling/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/moderasjonsordninger-foreldrebetaling/


  Sak 83/21 

 

 Side 7 av 22   

 

Bakgrunnen for klagen er at søkeren hadde fremsatt krav om 50% reduksjon i samtlige kommunale 
avgifter, men at formannskapet bare har vurdert gebyr for vann, avløp og renovasjon. 
 
I klagen vil søkeren også ha vurdert skoleavgift, barnehageavgift og eiendomsskatt. 
 
Formannskapet fattet i sak 67/2021 følgende vedtak: 
Lebesby kommune avviser krav fra Roy Rasmussen om 50% reduksjon av kommunale avgifter.  

Begrunnelse:  

De kommunale gebyrene for vann, avløp og renovasjon er fastsatt på bakgrunn av «Særlov» 

(Forurensningsloven med forskrift, samt lov om gebyrer for vass- og kloakkavgifter), der 

gebyrnivået fastsettes ut fra selvkostprinsippet som omfatter alt fra investering og driftskostnader.  

 

Det er ikke adgang for kommunen å foreta prisdifferensiering på bakgrunn av redusert 

betalingsevne eller lav inntekt.  

Det blir derfor galt å sette kommunale gebyr for renovasjon, vann og avløp opp mot et 

enkeltvedtak som omfatter et overtredelsesgebyr fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven.  

 

Klageadgang:  

Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket 
 
I det opprinnelige kravet om reduksjon i de kommunale gebyrene viser Rasmussen til et vedtak i 
sak 8/21 fra PTM og omfatter et overtredelsesgebyr fattet med hjemmel i plan- og 
bygningsloven 

 

Dette er en sak der Rasmussen ikke er part i saken og vedtaket her blir derfor ikke lagt til grunn i 
denne klagebehandlingen. 
 
Når det gjelder gebyr for barnehage og eiendomsskatt er disse fastsatt av kommunestyret og 
kan ikke endres eller justeres  for enkeltpersoner. Det er heller ikke vedtatt reduksjon i satsene 
for personer med redusert betalingsevne eller lav inntekt. 
 
I klagen dat. 08.06 stiller Rasmussen flere generelle spørsmål  om inntektsnivå på kommunalt og 
nasjonalt nivå, samt spørsmål om politikerne i Lebesby mener det er greit at gebyr for de som 
gjør noe ulovlig skal reduseres med 50% 
Dette er spørsmål som ikke er relevant for klagebehandlingen og blir derfor ikke behandlet i 
denne saken. 

 

 

 

Vedlegg: 

- Klage på FS- vedtak i sak  PS 67/2021 
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INNKJØP AV FLYTEMOLO/BØLGEBRYTER I DYFJORD 

 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 223 P1  

Arkivsaksnr.: 21/350    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

DS 21/21 Formannskapet   

PS 84/21 Formannskapet 14.09.2021  

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap tar delegert vedtak (DS 21/21) ved ordfører i henhold til 

sommerfullmakt til orientering.  

 

Det er positivt at denne saken finner en løsning og formannskapet ber om at administrasjonen 

følger opp den videre finansieringsprosessen med Troms og Finnmark fylkeskommune.  

 

 

 

Vedlegg: 

Delegert vedtak DS 21/21 

Saksfremlegg til DS 21/21 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Se vedlagte saksfremlegg og delegert vedtak.  

 

Vurdering: 
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SØKNAD OM LØSNING TIL FLYTEBRYGGE, LIGGE PLASSER OG 

BØLGEDEMPENDE TILTAK FOR FISKEFLÅTEN I TROLLBUKT HAVN. 

NORWAY KING CRAB 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: P28  

Arkivsaksnr.: 21/539    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 85/21 Formannskapet 14.09.2021  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap tar søknad fra Norway King Crab Trollbukt AS til orientering.  

Havna i Trollbukt er drevet av en privat aktør og er i dag ikke en offentlig fiskerihavn. 

Formannskapet mener derfor at kommunen ikke skal påta seg ansvaret for utbyggingen av 

bølgedempende tiltak.  

 

Formannskapet mener likevel at bølgedempende tiltak er viktig for både fiskeflåten og 

landanlegget i Trollbukt, og at tiltaket bør støttes i form av tilskudd på inntil 20 % av 

kostnadene, maksimalt kr.600.000. Da det ikke er budsjettdekning for tiltaket i år, ber 

formannskapet om at saken tas videre til kommunestyret i forbindelse med budsjettarbeidet 

for 2022.  

 

Betingelser for tildeling av tilskudd og størrelsen på tilskuddet vil få ny behandling i møtet i 

kommunestyret.  

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Norway King Crab har tatt kontakt med Lebesby kommune og presentert utfordringene i 

havna i Trollbukt. I møte deltok både representanter for Norway King Crab Holding AS i 

Bugøynes og Norway King Crab Trollbukt AS ved Arnkjell Bøgeberg. Etter møtet har de 

oversendt en søknad til kommunen og bedt om at denne saken sendes over til formannskapet. 

Da den kom inn like før sommerferien, rakk vi ikke å sende denne ut til politisk behandling før 

ferien.  

 

Søknaden fra Norway King Crab Holding AS er limt inn i saksfremlegget under her:  
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(Sitat fra søknad slutt) 

 

Norway King Crab har benyttet bølgeberegninger som ble foretatt i forbindelse med 

oppdrettsplaner i området for mange år tilbake. Skissen over viser et forslag til hvordan man 

kan legge ut fem elementer a 15 meter.   

 

Det er nå i september 2021 innhentet nytt tilbud, som er limt inn under her. Denne gangen er 

det inkludert 10 utriggere som ikke fremkommer i skissen over, men som er tatt med i 

prisoverslaget.  

 
Hei igjen Arnkjell. 

  

Da har jeg revidert dette tilbudet. 

Prisøkningen er egentlig betraktelig større, men justerte dette med noen rabatter fra oss. 

Tilbudet fra i fjor fikk en prisøkning over nyttår. I tillegg har det kommet mange justeringer på store 
innsatsfaktorer hos oss som stål og faktisk isopor. 

  

Har lagt inn 10 stk. 10m utriggere med gitterrist inkl. hengslene som skal være på bryggen. Disse har 
doble pontonger, samt er en skrudd løsning. Meget godt utriggermateriell! 
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Utriggerne sender vi opp til oss her på Mo og videre med bryggene for å holde fraktkostnadene på 
dette nede. 

  

Ta kontakt om noe er uklart 😊 

  

  

 
  

 
 

 

Norway King Crab sin aktivitet i Trollbukt gjennom de siste årene vises i tabellen som er limt 

inn under her:  
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Vurdering: 

Det er forståelig at Norway King Crab og fiskerne som er i indre Laksefjord ønsker å skjerme 

havna i Trollbukt, hvor det eneste operative fiskebruket i området er. Som tabellen over viser, 

er det stor aktivitet med kjøp av kongekrabbe, og fem årsverk er direkte knyttet til denne 

bedriften. Dette er viktige arbeidsplasser, og bedriften skaper positive ringvirkninger ved at 

mange fartøy finner veien hit. Det beskrives også i søknaden hvilke utfordringer det er i havna 

når det oppstår uvær.   

 

Rådmannen anbefaler likevel ikke at kommunen påtar seg ansvaret for å skjerme havna i 

Trollbukt. Selv om det er den eneste aktive fiskerihavna i indre Laksefjord, er den ikke på 

listen over offentlige/statlige fiskerihavner, og dermed bør ikke kommunen påta seg ansvaret.  

 

Pr. i dag er det Dyfjord, Lebesby og Veidnesklubben havn som er definerte som statlige (og 

etter hvert fylkeskommunale) fiskerihavner i Laksefjorden. Skal dette endres er det en prosess 

som kommunen må se på sammen med fylkeskommunen når alle brikker er på plass i forhold til 

overtagelse av fiskerihavneansvaret.  

 

Dersom kommunen skal påta seg hele ansvaret med bølgedempende tiltak, bør prosessen først 

starte med avklaringer med fylkeskommunen og Nordkappregionen havn IKS. Det bør gjøres 

nye bølgeberegninger og utredes ulike løsninger som kan dempe bølger, se på 

finansieringsløsninger før en prosess med offentlig anskaffelse. Havna i Trollbukt er ikke en del 

av forvaltningsavtalen med Nordkappregionen havn IKS pr i dag. Det må da tas opp med 

Nordkappregionen havn IKS for å få en eventuell bølgedemper i Trollbukt inn i porteføljen slik 

at vedlikeholdsansvaret blir fulgt opp. Alternativt må oppfølging skje i regi av Lebesby 

kommune, slik det gjøres i Lebesby med flytebrygga der.  
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Rådmann foreslår i denne saken å følge samme modell som i Veidnesklubben da det ble gjort 

bølgedempende tiltak der i regi av Veidnes Havneutvikling AS:  

 

1. Det ble i 2017 investert i en flytebrygge på 60 meter med utriggere på den ene siden. 

Kostnaden var om lag kr. 2,5 millioner, og tilskuddet fra kommunen var på  

kr. 360.000 (15 %). Denne brygga gjorde at forholdene på innersiden av flytebrygga 

ble mye bedre for den minste flåten, samtidig som det ble lagt til rette med båser.  

 

2. I 2018 ble det investert i ytterligere en flytebrygge på 66 meter, og til forlengelse av 

den første brygga med 20 meter. Kostnadene var kr. 1,65 millioner og tilskuddet fra 

kommunen kr. 300.000 (ca. 20 %).  

 

Begge tilsagn ble gitt med sikkerhet i gjeldsbrev og nedskriving av tilskuddet, hvor det ligger 

forpliktelser om å opprettholde tilbudet i minimum 5 år.  

 

Saken fremmes nå for formannskapet og rådmann foreslår å innvilge 20 % i tilskudd, 

maksimalt kr. 600.000. Ser man isolert sett på tilbudet fra Helgeland Marinasystemer utgjør 20 

% kr. 454.000, men det er ikke tatt høyde for kostnader med landfeste og landstrøm så de 

totale kostnadene forventes å bli høyere.   

 

Da det ikke er dekning innenfor budsjettrammene i år, må denne saken sees i sammenheng med 

budsjettarbeidet for 2022.  
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SØKNAD OM TILSKUDD TIL UNDERSØKELSE OG UTVIKLING AV 

MILJØVENNLIG GRUVEPROSJEKT I LEBESBY KOMMUNE 

METAMORPHIC AS 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 223 K51  

Arkivsaksnr.: 21/124    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

DS 19/21 Formannskapet 16.08.2021  

PS 86/21 Formannskapet 14.09.2021  

 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap innvilger Metamorphic AS inntil kr. 150.000 til videre 

undersøkelser og utvikling av miljøvennlig gruveprosjekt i Lebesby kommune.  

2. Beløpet er mindre enn omsøkt da kommunen har begrensede midler til næringsrettede 

tiltak. Lebesby formannskap oppfordrer Metamorphic AS å søke bistand fra Orinor 

slik at aktivitetene kan finansieres med flere eksterne kilder enn kommunen.  

3. Begrunnelsen for å innvilge tilskuddet er at det er viktig å undersøke forekomstene av 

bergarter som kan bidra til CO2-fangst. Kommunen har stor interesse av å få økt 

kunnskap om det finnes lokale ressurser som kan bidra til det grønne skiftet.  

4. Det er i forbindelse med forprosjekt-fasen, som består av workshop med involverte 

parter og videre utredning og prøvetaking av lokale forekomster, at kommunen kan 

bidra. Når det eventuelt blir en utvinningsfase må andre kapitalkilder komme inn. 

5. Tilskuddet dekkes over bundet konsesjonsavgiftsfond. Tilskuddet utgjør om lag 10% av 

kostnadene og 50 % kan utbetales ved oppstart og resterende når det foreligger 

regnskap. Tilskuddet må benyttes innen 31.12.2022. Som betingelse for tilskuddet 

forutsetter kommunen å få tilgang til resultatene av undersøkelsene, uansett utfall og 

videre planer.  

6. Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen sendes innen 

tre uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune.  

 

 

Vedlegg: 

Søknad med vedlegg 

 

Faktaopplysning: 

Metamorphic AS ble stiftet i 2019 og er 100 % eid av Sakalima George Sikaneta. Selskapet 

har som formål å drive mineralundersøkelser og utvikling av disse. Sikaneta er ingeniør innen 

geologi og har bakgrunn fra olje og gass, gruvedrift, miljøfag- og ander akademiske områder.  

Andre deltagere som er nevnt i søknaden er: 

 

- Norges Arktiske Universitet i Tromsø 

- Arctic Drilling AS i Kautokeino 

- IFE Institutt for energiteknikk (Kjeller) 

- Cambridge Carbon Capture (UK)  
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Metamorphic AS søkte Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) om tillatelse til å gjøre 

prøveboringer i området Vadasbakti i Lebesby kommune. Tidligere undersøkelser har vært 

basert på prøver i overfalten. Hensikten med prøveboringene er å fremskaffe oppdaterte og 

bedre data om ultramafiske bergarter, og Metamorphic planlegger å bore 4-5 borehull på til 

sammen 700-1000 meter i området. I søknaden om prøveboring skrev de blant annet: 

 
 «Hensikten med arbeidene er å framskaffe oppdaterte og bedre data om de ultramafiske 
bergartene, serpentinitt, ved Vadasbakti. De er tidligere blitt undersøkt av NGU i perioden 1988-1991 
etter funn av brucitt, magnesiumhydroksid, gjort av Edmund Johansen, Kunes, i 1988.  
Eksisterende data indikerer at denne forekomsten har særlig potensiale som anvendelse i forbindelse 
med CO2-lagring i tillegg til å være en ressurs for nikkel, kobolt og magnesium, i en prosess som 
innebærer en totalutnyttelse av bergarten. Metamorphic AS sin visjon er utvikling og integrering av 
innovativ teknologi for karbonfangst og -lagring med mineralproduksjon og -prosessering av 
serpentinitt, på en slik måte at hele bergarten utnyttes og leverer råmaterialer for miljøvennlig 
energiproduksjon.  
 Tidligere undersøkelser har vært basert på prøver tatt i overflaten. Det er nødvendig å gjøre 
undersøkelser for å fastslå serpentinittens størrelse, utstrekning mot dypet, og sammensetning. 
Dette må gjøres ved geologisk og geofysisk kartlegging, og med kjerneboring for å få friske prøver 
samt å teste dypgående. Dette vil danne grunnlaget for å vurdere om det er hensiktsmessig å gå 
videre med mer detaljerte undersøkelser.» 
 

 
 

I kartutsnittet over ser vi hvor fjellet Vadasbakti ligger, i nærheten av Store Måsevann og 

Offervann vannkraftverk.  

 

I kartutsnittet under er de fem punktene hvor Metamorphic søkte om tillatelse til prøveboring 

tegnet inn med røde punkt. 
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Saken kom på høring og kommunen har uttalt seg positivt til prøveboringene med noen 

forutsetninger. Sametinget svarte i sitt høringsinnspill at Vadasbakti er et samisk hellig fjell, og 

det regnes som et automatisk fredet samisk kulturminne. Sametinget skriver videre at de to 

østligste prøveboringspunktene vil være i direkte konflikt med kulturminnet. De to øvrige 

borepunktene innenfor undersøkelsesområdet 0224/2020 Vadasbakti ville ikke være i direkte 

konflikt, men evt. senere og mer omfattende tiltak vil være svært skjemmende og mulig i 

direkte konflikt med kulturminnet. Sametinget går derimot ikke imot den ene borelokaliteten 

ved demningen og Store Måsevann i 0238/2020 Vadasbakti nord-vest, men viser til at 

hensynet til reindriften må ivaretas.  

 

På bakgrunn av dette ønsker Metamorphic AS å trekke sin opprinnelig søknad til DMF om 

tillatelse til undersøkelser, og gå i nærmere dialog med de ulike involverte partene i området. 

Dette står nærmere beskrevet i søknaden om tilskudd som de nå har sendt til kommunen.  

 

Søknaden som kommunen har mottatt er på engelsk, og er limt inn under her etter oversettelse 

i google-translate. Det kan forekomme feil i oversettelsen, og derfor er original søknad også 

vedlagt.  

 

Oversettelse fra søknadsskjema – Forretningsidé/mål og innhold med prosjektet: 

Bergarter funnet i Lebesby kommune kan ha potensial til å fange betydelige mengder CO2, 



  Sak 86/21 

 

 Side 18 av 22   

 

produsere store mengder metaller, og skal utvinnes på en måte som gir minimalt avfall. Dette 

prosjektet vil etablere tekniske og ikke-tekniske grenser og veiledning som trengs for å utvikle 

dette potensialet. Det vil levere forbedret interessentengasjement, forbedret geologisk 

kunnskap og forbedret forståelse av hvordan du kan utforske og utvikle et potensial videre 

flaggskipsprosjekt i kommunen. 

 

Oversettelse av vedlegg til søknadsskjema:  

Bakgrunn  

Metamorphic AS satset på å krone mineraler i Vadasbakti-Måsvatnet-området i 2020 etter å ha 

analysert de mest lovende utsiktene i Norge til å utvikle seg til en operasjon som kan produsere 

store mengder mineraler for karbonbinding samt store metaller for den grønne økonomien på 

en måte som ville produsere minimalt gruvedriftsavfall. 

Forskning utført av Norsk geologisk undersøkelse (NGU) på slutten av 1980 -tallet hadde vist 

at bergarter i nærheten av Vadasbakti inneholder høye nivåer av magnesium, nikkel, kobolt, 

krom og platinagruppemetaller. En gjennomgang av regionale geofysiske data som deretter ble 

samlet inn av NGU antydet sterkt at bergartene i området er relatert til arkeiske bergarter i 

Finland og Russland som er vert for metallforekomster i verdensklasse. Høsten 2020 samlet 

Metamorphic prøver fra Vadasbakti -fjellet. Analyser av disse prøvene bekreftet den høye 

potensielle geologien i området, og en plan for å bore mål på og i nærheten av Vadasbakti -

fjellet ble laget. 

Metamorphic sendte inn en søknad om boring til Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF) i 

juni 2021. Dette ble distribuert av DMF til relevante interessenter. Tilbakemeldingene fra 

Sameting var at av fem steder som er under vurdering for leteboring, var to ikke på akseptable 

steder på grunn av deres nærhet til et sted med samisk kulturarv (Vadasbakti -fjellet), to var på 

steder som kan være akseptable for boring, men ikke eventuelt gruvedrift, og bare en var på et 

akseptabelt sted. 
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Heldigvis strekker svært potensiell geologi seg i området utover Vadasbakti -fjellet. Dessverre 

er kunnskapen om geologien borte fra fjellet enda dårligere og har aldri blitt kartlagt riktig. 

Dette ble fremhevet etter et besøk i området ved Universitetet i Tromsø og Metmorphic i 

august 2021. Dette avslørte et stort utslag av tidligere ubeskrevne ultramafiske bergarter med 

sulfidmineralisering som ligger nord og øst for Vadasbakti -fjellet. Størrelsen, mangfoldet og 

eksponeringen av bergarter av vitenskapelig og økonomisk interesse i Vadasbakti-Måsvatnet-

området er betydelig større enn tidligere antatt. 

Metamorphic er et verdibasert selskap basert på prinsippene for ansvarlig og bærekraftig 

utvikling. Vi respekterer tilbakemeldingene vi har mottatt fra Sameting og har suspendert 

planene om å bore i områder som har blitt beskrevet som kritikkverdige. Det er fortsatt en 

veldig stor mulighet til å utvikle et flaggskip, miljøvennlig drift i Vadasbakti-Måsvatnet-

området, og vi ønsker å forfølge dette. 

 

 

Figur 1: Sulfidmineralisering i en prøve samlet nordvest av Vadasbakti 

Mål 

Målet med dette forslaget er å: 
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1) fastslå gjennom interessentkonsensus hvilke områder i nærheten av Vadasbakti som er 

akseptable for leting og utvikling av mineraler, 

2) å kartlegge, analysere og bore de mest potensielle bergartene i områder som er akseptable å 

bore, og, 

3) for å bestemme hvor effektive bergarter som finnes i det mest potensielle området for 

karbonfangst. 

 

Kort beskrivelse av oppgaver og budsjett 

Målene for dette prosjektet vil nås ved å implementere tre arbeidspakker (en for hvert mål) 

som beskrevet nedenfor. 

Arbeidspakke 1: Etablere sosial og miljømessig veiledning (for leting og utvikling) 

Denne arbeidspakken vil fokusere på å etablere ikke-teknisk veiledning for leting og utvikling 

basert på informasjon som skal hentes fra viktige interessenter. Det vil inneholde en workshop 

og oppfølgingsaktiviteter som vil definere områder der boring og leting vil bli sett på som 

akseptabelt av Sameting, Lebesby kommune, Reindeer District 13 og andre interessenter. Den 

første workshopen skal tilrettelegges av Orinor og forventes å koste omtrent 75 000 NOK. Et 

oppfølgingsverksted på slutten av den foreslåtte arbeidsperioden i mai vil gå gjennom og 

fornye retningslinjer for fortsatt leting og utvikling. Kostnaden for det andre verkstedet 

forventes å være lik. 

Arbeidspakke 2: Valider geologisk gjennomførbarhet 

Denne arbeidspakken er fokusert på å fastslå at det eksisterer en geologisk ressurs av interesse 

innenfor landområdet definert som akseptabelt for leting og utvikling av arbeidspakke 1. De 

høye kostnadene forbundet med denne arbeidspakken (1,3 millioner kroner) skyldes utgifter 

forbundet med analysere overflateprøver og de svært høye kostnadene ved boring. Utgifter 

knyttet til analyse av borekjerne er ikke inkludert. 
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Arbeidspakke 3: Validerer gjennomførbarhet av karbonfangst 

Denne arbeidspakken vil innebære testing av bergarter fra målområder for evnen til å fange 

CO2. Dette arbeidet vil bruke prosesser utviklet av Cambridge Carbon Capture så vel som 

IFE. Det anslås at prøveforsendelse og prøveanalyse vil koste omtrent 50 000 NOK. 

 

 

Følgende kostnads- og finansieringsplan er satt opp i søknaden:  

 

Kostnader: 

 

Tittel 2021 2022 SUM 

1. Etablere sosial og miljømessig 

veiledning, gjennomføring av workshop 

i to runder 

 75.000  75.000  150.000 

2. Validere geologisk gjennomførbarhet,  

undersøkelser og prøveboringer   

 250.000  1.050.000  1.300.000 

3. Validere gjennomførbarheten av 

karbon, analysere CO2-

fangstkapasiteten i de nye prøvene 

 25.000  25.000 50.000 

Sum kostnad 350.000 1.150.000 1.500.000 

 

Finansieringsplan: 

 

Tittel 2021 2022 SUM 

Tilskudd fra næringsfondet 300.000   300.000 

Eget arbeid 50.000 150.000 200.000 

Andre finansieringskilder   1.000.000 1.000.000 

Sum finansiering 350.000 1.150.000 1.500.000 

  

Arctic Drilling fra Kautokeino vil bore 1000 meter med undersøkelses-hull så snart områdene 

er besluttet. Verdien av dette er estimert til kr. 1 million 

  

I dialog med Metamorphic får kommunen opplyst at de har rettighetene de trenger fra DMF 

for å kartlegge og ta overflateprøver, men de må søke en ny tillatelse for boring. De ønsker å 

finne nye plasser i området for å bore, og arbeidet i søknaden handler om dette. Planen er 

videre å søke permisjon for å bore i vinter etter workshopen med Sameting mfl, og etter nye 

kartlegginger og analysering av overflateprøver. Denne planen mener Metamophic reduserer 

risiko for alle. Tid mellom søknad og tillatelse kan bli cirka 1 til 2 måneder. 

 

Når de har boret, skal prøver analyseres. Noe analysering gjøres av UiT, og Cambridge med 

rabatt/gratis, men noen andre analyser har kostnader som er ikke inkludert i budsjettet.  

De kan få analysert prøvene for CO2-fangstkapasitet og få en grov ide om metallinnhold fra 

eksperimentelle og akademiske/universitetsmålinger innenfor kostnadsrammen i søknaden. Det 

som ikke er inkludert er å få "industristandard" analyse av metallinnholdet i kjernene. For det 
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må de betale et eksternt industrilaboratorium for mange målinger som er underlagt strenge 

standarder.  

 

Metamorphic informerer videre at de vil starte en kapitalinnsamlingskampanje i høst, og penger 

fra dette vil bli brukt til å analysere prøvene i industrilaboratorium. I tillegg til private 

investorer har de som mål å gjøre en folkefinansieringskampanje for tidlig utforskning og 

utvikling. Metamorphic er også i dialog med Orinor, som skal bistå i prosessen med å 

arrangere workshop og se på muligheten for å finansiere aktivitetene.   

 

Kommunen har videre fått tilsendt støtte-erklæringer fra UiT, Institutt for geovitenskap ved 

forskningsgruppen Solid Earth Science som støtter dette arbeidet og skriver at det har stor 

interesse for dem både med hensyn til forskning og utdanning. Cambidge Carbon Capture Ltd 

støtter også Metamorphic i dette og har i 2020 gjort analyser av prøver de fikk tilsendt og som 

hadde et «uvanlig høyt innhold av brucitt som er relevant for dem». De skriver videre at de er 

orientert om Metamorphics planer om å innhente nye prøver, og har de vil bidra med analyser 

av egnetheten til nyinnsamlede prøver for karbonfangst ved hjelp av deres teknologi. De 

verdsetter dette arbeidet til 10.000 pund.  

 

Vurdering: 

Rådmann finner denne saken veldig interessant, og mener kommunen bør støtte prosjektet i 

utredningsfasen. Det er allerede på 80-tallet oppdaget spennende mineraler av 

lokalbefolkningen som ble sendt inn til analyser. Dersom forekomster i våre områder kan bidra 

til oppsamling av CO2 og dermed til det grønne skiftet, anbefaler rådmann at kommunen bidrar 

i utviklingsfasen av prosjektet.  

 

Det er positivt at Metamorphic ønsker å avholde workshop ved å invitere parter som har 

interesse i området for å komme til enighet om videre undersøkelsesarbeider. Kommunen bør 

støtte dette initiativet, da eventuelt senere faser krever så mye kapital at det ikke er aktuelt for 

kommunen å bidra.  

 

I kommunens dialog med Orinor kommer det frem at de ser på mulighetene for å søke 

finansiering til aktivitetene i denne fasen fra andre instanser også. Derfor mener rådmann at 

kommunen ikke i utgangspunktet behøver å innvilge hele beløpet som er omsøkt, men at 

kommunen kan bidra med en andel av finansieringen i samarbeid med andre.  

 

 

 

 


