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SØKNAD OM DISPENSASJONER FOR REHABILITERING AV 
DAMMER RUNDT STORE MÅSEVANN, ADAMSELV KRAFTVERK 

 
Bakgrunn 

Statkraft Energi AS er gjennom damsikkerhetsforskriften og gjennomførte revurderinger, 
pålagt av NVE å oppgradere dammene rundt Store Måsevann for å håndtere forventede, 
økte flomverdier i framtida. Dette innebærer følgende tiltak: 

- Plastring av dam Store Måsevann 
- Riving og fornying av betong-overløpsterskel ved dam Store Måsevann 
- 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. 
 

Steinbrudd 

Hoved-dam 

Dam Østeidet 

Dam Nordveiteidet 

Morenetak 

Grustak 
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Rehabiliteringene vil medføre behov for uttak av stein til plastring og 
grusmasser/morenemasser til evt. forhøying av damkjerner/filtersoner. Så langt som mulig 
vil grus/morenemasser i dam Østeidet (som rives) gjenbrukes før nye grustak/morenetak 
åpnes. 
 
Berørte arealer er vist i plan for miljø og landskap. Plan for miljø og landskap ligger ved 
som vedlegg 1 og er sendt NVE til behandling. NVE har sendt planen på begrenset høring 
til Lebesby kommune. Planene skal godkjennes av NVE før NVE gir løyve til byggestart.    
 
For gjennomføring av rehabiliteringen/oppgraderingen søkes det med dette Lebesby 
kommune om følgende dispensasjoner: 

- Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
- Dispensasjon for uttak av masser fra eksisterende steinbrudd, tidligere grustak, 

tidligere morenetak og et nytt steinbrudd sør for dam Nordvesteidet 
 

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 lenger 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 hovedformålene 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 arealplankonflikten 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 underformål.  
 
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 

2. Etablering av nytt steinbrudd rett sør for dam Nordvesteidet for uttak av 
plastingsstein 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 
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Nordvesteidet vil uttaket dreie seg om i str. orden 7 000 fm3. Areal for steinbrudd er vist i 
vedlegg 2 til areal- og miljøplan. 
 
Begge steinbrudd sluttarronderes 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.  
 
Forholdet til lov om motorferdsel i utmark 
Etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark § 2e), har Statkraft anledning til 
nødvendig transport i forbindelse med anlegg og drift av veier og større anlegg. Med 
«større anlegg» menes også konsesjonsgitte vassdragsanlegg.  
 
Vi orienterer derfor bare om at det vil komme til å foregå fløting av maskiner og evt. stein 
over Store Måsevann med flåte/lekter og at det vil foregå motorisert ferdsel i utmark i 
tilknytning til de anleggsdelene som skal oppgraderes.  
 
Mere informasjon 

Dersom dere ønsker mere informasjon er det bare å ta kontakt så stiller vi gjerne i et 
videomøte for å fortelle mere om planlagte aktiviteter. I forhold til vår fremdrift imøteser vi 
en saksbehandling som gjør at et vedtak fra dere kan foreligge i løpet av januar 2017 eller 
tidligere. 
 
Med vennlig hilsen 
for Statkraft Energi AS 
 
 
 
Tor Oxhovd Svalesen 
Prosjektleder 
 
 
Vedlegg: 
- 1 Detaljplan for miljø og landskap med kartvedlegg 
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