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Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Oppføring av

snøskjermer og rassikringstiltak ved Brenngamklubben i Lebesby kommune

Statens vegvesen søker med dette om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i Lebesby

kommune i forbindelse med etableringen av snøskjermer og rassikringstiltak langs fv. 241

ved Brenngamklubben, jamfør Plan - og bygn ingsloven § 1 9 - 1 .

Bakgrunn

Det er i dag problemer med snøskred om vinteren, og steinsprang fra skjæringa ved

Brenngamklubben. Snøen og steinen raser ned på fv. 241 , noe som fører til steng t veg og

fare for liv og helse. Det er ingen alternative omkjørings veger når fylkesvegen stenges.

Eksisterende forhold

Området er i dag regulert gjennom kommuneplanens arealdel til LNFR - område, og krever

dispensasjonssøknad før eventuelle tiltak kan iverksettes.
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Kartutsnittet viser det berørte området

Beskrivelse av tiltaket - snøskjermer

Statens vegvesen ønsker å erstatte en av de eksisterende snøskjermene på toppen av

Brenngamklubben. Det står to snøskjermer der i dag. Det aktuelle området for plasseringen

av snøskjermene er eid av Finnmarkseiendommen. I tillegg søker vi om å få føre opp en ny

snøskjerm ved Dyfjord øst. Også dette området er eid av Finnmarkseiendommen.

Snøskjermen ved Brenngamklubben vil være 1 58 meter lang, og 4,1 meter høy. Snøskjermen

ved Dyfjord øst vil være 1 00 meter lang, og 4,1 meter høy.

Det meste av materialene til skjermene vil bli fraktet til området med helikopter, men det vil

være nødvendig med en adkomst med terrenggående kjøretøy for å frakte arbeidere til og

fra området. Nærmere avklaring knyttet til hvor denne transporten kan skje forutsettes

avklart mellom vår entreprenør og kommunen. Vi forutsetter også at entreprenøren fjerner

spor etter kjøringen så langt dette lar seg gjøre.

Se kart som viser plasseringen av snøskjermene på neste side.
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Kartutsnitt som viser plasseringen av snøskjermene
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Beskrivelse av tiltaket – rassikring

I tillegg til etableringen av snøskjermene søker Statens vegvesen også om dispensasjon til å

gjennomføre et rassikringstiltak langs fv. 241 ved Brenngamklubben. Vi ønsker å etablere en

gabionmur. Dette er en steinmur som vil fungere som en skjerm mellom vegen og eventuelle

steinsprang og steinskred. For å etablere gabionmuren må vi fjerne en del jordmasser i

bakkant av den nye steinmuren. Vi ønsker å utnytte disse massen til å etablere en jordvoll

litt lenger vest på fv. 241 . Størrelsen på denne jordvollen vil avhenge av hvor mye masser vi

får, men det er beregnet at den kan bli inntil 1 00 meter lang. Mellom gabionmuren og

jordvollen vil vi henge opp et steinsprangnett samt sette opp et rasfanggjerde for å sikre

vegen mot steinsprang.

Kartutsnitt som viser plassering av jordvoll, rasfangnett og gabionmur

Konsekvenser av tiltaket

Når snøskjermene er etablerte vil de bidra til å samle snøen slik at den ikke raser ned på fv.

241 . Dette vil redusere faren for at liv og helse går tapt i skred, samtidig som vegen ikke

stenges av ras fra det aktuelle området.

Det er vurdert at tiltaket ikke vil berøre naturtyper eller artsmangfold i vesentlig grad, og er

derfor etter vår vurdering ikke i strid med naturmang foldloven. Tiltaket vil ikke berøre kjente

kulturminner. Etter Statens vegvesens vurdering vil de positive konsekvensene for samfunnet

være større enn de negative konsekvensene for naturen i området.

Plan og forvaltning Finnmark

Med hilsen

Haga Maria

Seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
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