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GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK 

OG MILJØ 21.3.2017 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 17/183    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 4/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 21.03.2017  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner innkalling til utvalgsmøte 21.3.17. 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapsmøtet er satt opp til tirsdag 21.3.17.  

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 13.3.17, 8 dager før møtedato. 

 

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN - TEKNISK 

OG MILJØ 21.3.2017 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 17/184    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 5/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 21.03.2017  

 

Innstilling: 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner saksliste til Utvalgsmøte 21.3.17. 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapsmøtet er satt opp til tirsdag 21.3.17.  

Saksbehandlere har frist til 10.3.17 kl. 12 for oversendelse av innstilling til godkjenning hos 

rådmann. Etter godkjenning og innen kl. 14 sender møtesekretariat Foreløpig Saksliste til 

utvalgsleder. Utvalgsleder har frist til neste virkedag kl. 10 med å gi tilbakemelding på 

sakslisten.  

Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 13.3.17, 8 dager før møtedato. 

 

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PLAN- TEKNISK OG 

MILJØ 6.2.2017 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 17/185    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 6/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 21.03.2017  

 

Innstilling: 

 

Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø godkjenner møteprotokoll fra møte i utvalget den 6.2.2017. 

 

 

Vedlegg: 

MØTEPROTOKOLL - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 

06.02.2017 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoll var godkjent av utvalgsleder Olaf Terje Hansen før saksprotokoll ble 

publisert den 8.2.17. 

 

 

Vurdering: 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FOR UTTAK AV FJELL- OG NATURMASSER FRA 

KOMMUNENS AREALPLAN FOR STORE MÅSEVANN. ADAMSELV 

KRAFTVERK 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 18/1  

Arkivsaksnr.: 16/1594    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 7/17 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 21.03.2017  

 

Innstilling: 

Tiltakshaver/adresse: Statkraft Energi AS Region nord, Postboks 84, 8502 Narvik 

Tiltaksadresse: gnr. 16 bnr. 1 og gnr. 18 bnr. 1, Laksefjordvidda i Lebesby kommune 

Planstatus: Kommunens arealplan - LNF-C sone 

Søknad mottatt: 11.11.2016 

Type søknad: Søknad om dispensasjon etter PBL § 19-1 fra Planbestemmelser 

    

    

    

Lebesby kommune gir dispensasjon jfr. Plan- og bygningsloven § 19-1fra: 

Bestemmelse i kommuneplanens arealdel: LNF-C sone 

Gjennomføring av nødvendige oppgraderingstiltak på eksisterende damanlegg ved Store 

Måsevann. 

Uttak av naturmasser fra eksisterende steinbrudd, grustak, morenetak og et nytt steinbrudd sør for 

dam Nordvesteidet. 

Etter en helhetsvurdering mener kommunen at det i denne saken foreligger klart større fordeler i 

form av sikringstiltak på eksisterende damanlegg for å imøtekomme fremtidens klimautfordringer 

(Flomverdier) fremfor de økte ulemper som tiltakene i marken medfører lokalt dyreliv og 

landskap. Det tillegges også vekt at grunneier har gitt sin tillatelse og ingen av sektormyndighetene 

var imot eller varslet klage. 

    

Generelle vilkår 

Tiltaket skal gjennomføres i henhold til søknad, gjeldende reguleringsplan/arealplan for området 

og gjeldende lover med tilhørende forskrifter. 

Tiltaket skal i utforming og farge ikke utføres slik at det skjemmer omgivelsene. 

  

Spesielt om kulturminner 
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Viser det seg under arbeid i marken at tiltaket kan virke inn på et automatisk fredet kulturminne på 

en måte som nevnt i Lov om kulturminner § 3 første ledd (Ingen må - uten at det er lovlig etter § 8 

- sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule 

eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at 

dette kan skje. ) - skal melding etter første ledd sendes med det samme og arbeidet stanses i den 

utstrekning det kan berøre kulturminnet. 

  

Innsynsrett 

Parter har rett til innsyn i saksdokumentene jfr. Forvaltningsloven § 18. 

  

Klagerett 

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til fylkesmannen. Klagen skal 

sendes Lebesby kommune. 

Klagefrist er 3 uker regnet fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse. 

Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner 

som anføres klagen. 

  

Gebyr 

Tiltakshaver vil bli fakturert for behandlingsgebyr jfr. Forskrift om gebyr for behandling / 

forvaltning etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven (lokal forskrift for Lebesby 

kommune). 

Gebyrforskriften ligger på kommunens hjemmeside: www.lebesby.kommune.no  

 

 

Vedlegg: 

 

1. Søknad om dispensasjon, datert 10.11.2016. 

2. Detaljplan for landskap og miljø Adamselv kraftverk, datert 13.10.2016. 

3. Oversiktskart. 

4. Godkjenning av teknisk plan fra NVE, brev datert 6.1.2017. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

 

Vedlagt følger søknad om dispensasjon for uttak av masser fra eksisterende steinbrudd, 

tidligere grustak, tidligere morenetak og et nytt steinbrudd sør for dam Nordvesteidet på 

Laksefjordvidda, Adamselv kraftverk. Berørte arealer er vist i vedlagte plan for miljø og 

landskap.  

 

Matrikkelopplysninger:  

Søker:    Statkraft Energi AS Region nord, Postboks 84, 8502 Narvik  

Beliggenhet:   gnr. 16 bnr. 1 og gnr. 18 bnr. 1, Laksefjordvidda i Lebesby kommune  

Koordinat:   Euref 89 UTM 35 N – 7 807 452, Ø – 498 544  
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Planstatus for området:  

Gjeldende plan for området er kommunens arealplan. Her er området definert som LNF-C 

sone og følgende bestemmelse gjelder:  

 

«Innenfor denne sone er oppføring av spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse ikke 

tillatt. Det samme gjelder vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse.  

 

På bakgrunn av dette er søknad om uttak av fjell- og naturmasser på Laksefjordvidda 

avhengig av dispensasjon fra kommunens arealplan.  

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

«Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 

Samtlige tiltak gjelder produksjon av elektrisitet med tillatelser etter energi- og 

vassdragslovgivningen. Etter endringer i disse lovene og i plan- og bygningsloven er 

det fra 1.7.2009 ikke lengre krav til reguleringsplan etter plan- og bygningsloven for 

slike tiltak, jfr. Plan- og bygningsloven § 12-1, 3. ledd. Arealene som blir berørt av de 

nevnte tiltakene ligger imidlertid innenfor LNF-område (Sone C) i arealdelen av 

kommuneplanen for Lebesby kommune. For å løse opp denne arealplankonflikten er 

det nødvendig enten med planendring, dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, 

reguleringsplan i kommunal regi, eller at Olje- og energidepartementet fatter vedtak 

om at konsesjonen skal gjelde som statlig reguleringsplan (pbl § 6-4, 3. ledd). 

 

Et av hovedmålene med lovendringen var å unngå krav til dobbeltbehandling av saker 

hos myndighetene, og etter endringene i lovverket gjeldende fra 1.7.2009 er vilkårene 

for å gi dispensasjon fra gjeldende kommuneplan alltid oppfylt når det foreligger 

endelig konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. Dette framgår også av 

kommentarene fra Miljøverndepartementet til lovforslaget, ref. Ot. Prp. Nr. 32 (2007-

08) side 243. 

 

Statkraft Energi AS mener etter dette at dispensasjon fra nåværende kommuneplan er 

den mest hensiktsmessige måten å ordne opp i arealkonflikten på i dette tilfellet, og vi 

søker hermed om slik dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19. 

 

Vi ber også om at de nye og eksisterende tiltakene (Magasin m.v.) senere legges inn 

som areal avsatt til «Bruk og vern av sjø og vassdrag» med relevant undermål. 

 

Søknad om dispensasjon for uttak av fjell- og naturmasser 

Eksisterende steinbrudd ved hoved-dammen er planlagt utvidet for plastringen av 

hoved-dammen. Avhengig av andel nyttbar stein til plastring i hver salve, kan det bli 

nødvendig å ta ut mellom 20 000 og 40 000 fm3 fjellmasser for å produsere nok stein 

av riktig størrelse og kvalitet. Plassering og utvidelsen av steinbruddet er vist i 

vedlegg 3 til areal- og miljøplan.  

 

For dam Nordvesteidet er det vurdert og omsøkt to alternativ til NVE:  

 

1. Bruk av stein fra eksisterende brudd ved hoved-dammen som fløtes over på flåte 

eller  
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2. Etablering av nytt steinbrudd rett sør for dam Nordvesteidet for uttak av 

plastringsstein lokalt ved dammen.  

 

Steinkvalitet og entreprenørens forslag til pris og løsning vil avgjøre om det blir eget 

brudd eller fløting av stein over Store Måsevann. Ved etablering av nytt steinbrudd 

ved dam Nordvesteidet vil uttaket dreie seg om i størrelsesorden 7 000 fm3. Areal for 

steinbrudd er vist i vedlegg 2 til areal- og miljøplan.  

 

Begge steinbrudd slutt arronderes når oppgraderingsarbeidene er avsluttet. 

 

Uttak av grusmasser er foreslått i samme området som det ble hentet grus da hoved-

dammen ble bygget; ca. en km fra dammen langs veien mot Offervann. Området er vist 

i vedlegg 5 til areal og miljøplan. Volum kan dreie seg om 0 til 300 m3.  

 

Morenemasser er tenkt tatt ut i samme området som det ble hentet morenemasser fra 

ved bygging av dam-anleggene; på øst-siden av dam Offervann. Dette er vist i vedlegg 

6 til vedlagte areal- og miljøplan. Volum kan dreie seg om 0 til 300 m3.  

 

Statkraft Energi AS søker med dette om dispensasjon for uttak av masser som nevnt 

over, til bruk for oppgradering av damanleggene rundt Store Måsevann.»  

 

Uttalelser fra andre sektormyndigheter: 

Lebesby kommune sendte den 8.12.2016 søknaden fra Statkraft Energi AS på høring til 

sentrale myndigheter for uttalelse. Følgende uttalelser er mottatt: 

 

Finnmarkseiendommen, brev datert 16.12.2016: 

Uttakene det søkes om er mellom 20 000 – 40 000 m3 fjellmasser, der 7 000 m3 

alternativt skal ras ut fra nytt brudd. For uttak av masser fra eksisterende har vi 

allerede gitt grunneiers tillatelse til et uttak på 15 000 m3, jfr. Tidligere dispensasjon 

gitt av Lebesby kommune. Når det gjelder nytt steinbrudd, vil FeFo vurdere saken etter 

Finnmarksloven. Vi ber derfor om utvidet høringsfrist til 30.1. 2017. 

 

I brev av 3.1.2017 gir Lebesby kommune FeFo utvidet høringsfrist til 30.1.2017 for å 

gjennomføre høring/ vurdering av saken etter Finnmarksloven. 

 

Lebesby kommune har mottatt 2 stk kopi av brev oversendt Rbd 13 i forbindelse med 

saken. Brevene er datert 10.1.2017 og 8.2.2017. 

 

Finnmarkseiendommen, brev datert 1.2.2017: 

Finnmarkseiendommen viser til høringsbrev av 8.12.2016. FeFo fikk i brev av 

3.1.2017 utvidet frist for å behandle en eventuell etablering av nytt steinbrudd ved 

Dam Nordvesteidet etter Finnmarksloven. FeFo har nå behandlet etablering av 

steinbruddet i tråd med Finnmarksloven. Reinbeitedistrikt 13 er bedt å komme med 

uttalelse til saken. FeFo har ikke mottatt uttalelse fra reindriftsdistriktet. 

 

FeFo gir tillatelse til endret bruk av utmark. Etablering av nytt steinbrudd vil skje i 

forbindelse med vedlikehold av eksisterende dam, og steinbruddet skal etableres i 

tilknytning til dammen. Anleggsmaskiner planlegges å fraktes til steinbruddet på flåte 

for minst mulig terrenginngrep i området. 
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FeFo gir grunneiers tillatelse til etablering av nytt steinbrudd ved Dam Nordvesteidet, 

som sendt på høring 08.12.2016. Denne tillatelsen forutsetter innvilget dispensasjon 

fra Lebesby kommune. Vi forutsetter for øvrig at det tas hensyn til reindrift i området. 

 

Uttakene skal avsluttes på en slik måte at terrenginngrepet blir minst mulig 

skjemmende. Rapportering skjer like etter at uttak er avsluttet, og dokumenteres med 

bilde og dronemåling. 

 

Direktoratet for mineralforvaltning, brev datert 15.12.2016: 

Søker er pålagt å oppgradere dammene rundt Store Måsevann for å håndtere 

forventede, økte flomverdier i fremtida. Tiltakene er planlagt gjennomført 

sommersesongene 2017 og 2018. Rehabiliteringene vil medføre behov for uttak av 

damkjerner/ filtersoner. 

 

DMF har ingen merknader til at Lebesby kommune eventuelt gir dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel for de omsøkte tiltakene. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), brev datert 6.1.2017: 

Kraftverket er gitt konsesjon etter vannressursloven, datert 14.8.1970. 

 

Dam Store Måsvatn er plassert i konsekvensklasse 2, jf. brev fra NVE 28.1.2014. Dam 

Norvesteidet er plassert i konsekvensklasse 1, jf. brev fra NVE av 12.1.2014. 

 

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 m
3
. Dam Norvesteidet har en 

maksimal høyde på 7,0 meter, lengde på 69 meter og oppdemt vannvolum på 45,6 

millioner m
3
. 

 

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 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 unntatt 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. 

 

Sametinget, brev datert 4.1.2017: 

Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og ellers kjente forhold kan vi ikke se at 

det er fare for at de omsøkte tiltakene kommer i konflikt med automatisk fredete 

samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige 

merknader til søknaden. Vi forutsetter imidlertid at tiltakshaver har en god dialog med 

Reinbeitedistrikt 13. 

 

Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark fylkeskommune og Reinbeitedistrikt 13 har ikke svart 

innenfor høringsfristen eller bedt om forlengelse av høringsfristen. Kommunen antar derfor at 

de ikke har merknader til søknaden. 

 

Reindrift:  

Eiendommen ligger innenfor reinbeitedistrikt 13. Det er ikke avklart hvilke konkrete 

reinbeiteinteresser som kan bli berørt av tiltaket. Av detaljplan for landskap og miljø fremgår 

det at 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.  

 

Kulturminner:  

Lebesby kommune er ikke kjent med at det finnes registrerte kulturminner i det omsøkte 

området. Søk er utført på gnr/bnr/fnr i Riksantikvarens kulturminnebase og Matrikkelens 

SEFRAK-register. Tiltakene vil i stor grad bli utført i tidligere påvirkede områder.  

 

Samfunnssikkerhet:  

Området ligger i et område som anses for utenfor fare for flom/ overflatevann, utglidning og 

skredfare. Det er heller ikke naturlige eller menneskeskapte forhold som medfører fare for 

helse og sikkerhet som kommunen kjenner til.  

 

Allmenne friluftsinteresser:  

Det er i detaljplan for landskap og miljø angitt at det er en fritidseiendom ca. 500 m øst for 

dam Østeidet ellers finnes det ingen bebyggelse i nærheten. Anleggsarbeidene vil ikke komme 

i konflikt med fritidseiendommen, sett bort fra noe støy ved deler av anleggsarbeidene. I 

anleggsfasen vil områdets kvalitet for friluftsliv bli noe forringet, men hovedsakelig lokalt. 

Tiltakene er pålagt og må uansett gjennomføres.  

 

Naturmangfold, naturmiljø og landskap:  

De viktigste paragrafene i Naturmangfoldloven er §§ 8 – 12. Av lovens § 7 Prinsipper for 

offentlig beslutningstaking i §§ 8 – 12 fremgår det at prinsippene i §§ 8til 12 skal legge grunn 

som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan 

tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal 

fremgå av beslutningen.  

 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  
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Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge 

på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 

økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget 

skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners 

erfaring gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som 

kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

 

Vurdering:  

Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som tilfredsstillende gjennom databasene på 

dirnat.no, naturbase, artsdatabanken, miljostatus.no og skogoglandskap.no. Samt at 

søker har gjennomført flere befaringer av tiltaksområdene.  

I området rundt Store Måsvannet er det registrert forekomst av jerv (Gulo gulo) som er 

sterkt truet, gjøk (Cuculus canorus) som er nær truet og hvitkurle (Pseudorchis albida) 

som er nær truet. Det er ikke kommet fram opplysninger i saken som skulle tyde på at 

det utover dette finnes arter eller naturtyper direkte knyttet til området. Ingen MIS-

figurer (miljøregistrering i skog) er registrert i nærheten av tiltaksområdene. Det er 

ikke påvist mulige effekter av tiltaket på naturmangfoldet. Kravet etter § 8 om at saken 

skal basere seg på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt.  

 

§ 9 Føre-var-prinsippet  

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 en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 

naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette 

eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

 

Vurdering:  

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 foregå 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.  

 

Vi mener at § 9 er oppfylt. Den sentrale ordlyden om at: «Foreligger en risiko for 

alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap 

brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningsvedtak» 

vurderer vi ikke er aktuell i denne saken da det er klart at kunnskapen er god nok 

vedrørende plan- og influensområdets naturverdier til å si at en irreversibel skade på 

naturmangfoldet ikke vil skje som følge av tiltaket. 

 

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som 

økosystemet er eller vil bli utsatt for.  

 

Vurdering:  

Vi mener at ordlyden om økosystemtilnærming ikke vil få anvendelse i denne saken. 

Saken gjelder stort sett uttak fra eksisterende massetak. Området er i dag i bruk og 
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planlagte tiltak vil ikke vesentlig forverre situasjonen for økosystemet i området. Når 

det gjelder belastningen sees det ikke at uttak av masser vil øke belastningen i forhold 

til i dag.  

 

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 

naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom det ikke er urimelig ut fra tiltakets og 

skadens karakter.  

 

Vurdering:  

Kommunen mener dette ikke vil bli gjeldende da området allerede er i bruk. Det å ta ut 

masser vil ikke medføre noen miljøforringelse da området allerede er i bruk i dag. I 

tillegg skal ansvarlig for massetak arrondere disse ved avslutning.  

 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 

driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av 

tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de 

beste samfunnsmessige resultater.  

 

Vurdering:  

I detaljplan for landskap og miljø fremgår det under pkt. 4.5.7 at det er viktig at det 

ikke forekommer terrengtransport utover inngrepsgrensene som er satt i 

arealbruksplan. Terrenginngrep skal minimeres og ikke gå utover arealbruksplanens 

avgrensning. Det vil derfor ikke være noen endring av bruk som medfører at enn 

unngår/ begrenser skader på naturmangfoldet.  

 

Konklusjon:  

Etter en samlet vurdering mener kommunen at omsøkte dispensasjon for uttak av fjell- 

og naturmasser ikke vil medføre en negativ innvirkning på Naturmangfoldet. Dette da 

områdene er i bruk og dette ikke vil endre seg i forhold til uttakene. 

 

Vurdering: 

I henhold til Pbl § 19-2 kan dispensasjon ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I 

tillegg må fordelene være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 

dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal 

det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og 

tilgjengelighet. Ved vurdering om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og 

regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra 

planer, lovens bestemmelse om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller 

regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 

 

Kraftverket er gitt konsesjon etter vannressursloven, datert 14.8.1970. Statkraft Energi AS er 

pålagt av NVE å oppgradere dammene rundt Store Måsevann for å håndtere forventede, økte 

flomverdier i fremtiden. Dette medfører at følgende tiltak må gjennomføres: 

 Plastring av dam Store Måsevann 

 Riving og fornying av betong- overløpsterskel ved dam Store Måsevann 
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 Riving av fyllingsdam Østeidet og bygging av nytt betongoverløp 0,2 m over overløpet 

ved hoved-dammen 

 Plastring av dam Nordvesteidet (veiløs, flåtedrift) 

 Andre mindre vedlikeholdsoppgaver ved tappetunell, bunntappeløp og 

lekkasjemålingsutstyr på hoved-dammen 

Tiltakene er planlagt gjennomført sommersesongene 2017 og 2018, med hovedvekt på 2017. 

 

Rehabiliteringene vil medføre behov for uttak av stein til plastring og grusmasser/ 

morenemasser i dam Østeidet (som rives) gjenbrukes før nye grustak/ morenetak åpnes. For 

gjennomføring av rehabiliteringen/ oppgraderingen søkes det med dette Lebesby kommune 

om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (LNF-C sone) og dispensasjon for uttak av 

masser fra eksisterende steinbrudd, tidligere grustak, tidligere morenetak og et nytt steinbrudd 

sør for dam Nordvesteidet. 

 

Ulempene med tiltaket vil være forbigående forstyrrelser på lokalt dyreliv under arbeidene 

med oppgraderingene, men det antas at etter at nødvendige oppgraderinger er gjennomført vil 

lokalt dyreliv tilpasse seg. De vil også være ulemper med at steinbrudd og inngrep blir mer 

omfanggivende i området. Statkraft har i sin uttalelse lagt vekt på at de nødvendige arbeider 

skal gjennomføres mest mulig skånsom og massetak blir forsøkt tilpasset terreng mest mulig. 

 

Av de positive sider er at enn med de planlagte utbedringene imøtekommer fremtidens 

flomverdier for å sikre at anlegget kan driftes på en sikkerhetsmessig måte. Det er i grunnlaget 

til Statkraft vist til at enn forsøker å begrense inngrep og driftsmåte på en slik måte at enn 

unngår unødvendige skader på landskap og dyreliv. 

 

Kommunen legger også vekt på at grunneier har gitt sin tillatelse til tiltakene og at øvrige 

sentrale sektormyndigheter ikke har gått imot eller varslet klage på planlagte tiltak. 

 

Etter en helhetsvurdering og på bakgrunn av ovenstående, og uttalelser fra 

sektormyndighetene mener kommunen at det i denne saken foreligger klart større fordeler i 

form av sikringstiltak på eksisterende damanlegg for å imøtekomme fremtidens 

klimautfordringer (Flomverdier) fremfor de økte ulemper som tiltakene i marken medfører 

lokalt dyreliv og landskap. 

 

På bakgrunn av dette anbefales det at det gis dispensasjon fra kommunens arealplan sin 

bestemmelse om LNF-C sone og gis dispensasjon for uttak av naturmasser fra eksisterende 

steinbrudd, grustak, morenetak og et nytt steinbrudd sør for dam Nordvesteidet. 
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