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Dispensasjons fra plan- og bygningsloven til 

mellomlagring av masser fra Skarvbergtunellen 
 
Vedlegg til saken: 

1 notat_Midlertidig masse dep 
  

Sakens bakgrunn 

Vår/sommer 2018 starter arbeidet med bygging av ny Skarvbergtunnel. I den 
forbindelse vil Statens Vegvesen kunne tilby Porsanger kommune om lag 100 000  
m3 løse masser. Kommunen ønsker å lagre mellom 20 000 og 100 000 m3 av disse 
massene for at massene kan brukes til samfunnsnyttige formål. Alternativet er at 
disse massene blir deponert i regulert land/sjødeponi ved sørlig utløp av nåværende 

Skarvbergtunnel.  
 

Statens Vegvesen er villig til å påta seg en ekstrakostnad for frakt og utplassering 
av masser i egnet område for mellomlagring. Lagringsområdet bør ligge mellom det 
sydlige utløpet av nåværende Skarvbergtunnel og Smørfjord. 

 
Saksutredning  

Det er identifisert to aktuelle lokasjoner for lagring av massene: Hundvika (bilde 1 
og Maritneset (bilde 2). Dette er to nedlagte masseuttak på vestsiden av E69 
mellom Smørfjord og Skarvberget. Begge områdene er satt av til Landbruk-, natur- 

og friluftsliv (LNF) i kommuneplanens arealdel.Dispensasjon etter plan- og 
bygningsloven (pbl.) er følgelig nødvendig for å kunne plassere massene på nevnte 

lokasjoner. Dispensasjonssaken er sendt på høring til berørte rettighetshavere og 
fagmyndigheter.  

 
Finnmarkseiendommen er grunneier på arealene. Kommunen må derfor søke om 
rettighet (grunneiererklæring eller festerett). Kommunen har ikke fått garantier for 

at Finnmarkseiendommen vil innvilge søknaden og det er en mulighet for at 
søknaden må behandles etter Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark, 

med høring. Finnmarkseiendommen har antydet at det må påregnes en årlig avgift 
på kr 1000-1500 pr dekar. 
 

Det vises til kommunestyrevedtak (KS 41/17) av 14.12.17: 
Porsanger kommune jobber for å legge til rette for lagring av overskuddsmasser fra 

nye skarvbergstunellen for salg til private aktører. Lagringsvolum tilpasses private 
aktørers behov.  



1. Porsanger kommune søker Finnmarkseiendommen om lagring av masser 
vederlagsfritt, ved feste av lagringsareal for masser til Molo. Det bør være et 

samarbeid fra flere aktører om lagring av massene på grunn av de mulige 
positive ringvirkningene ved å utvikle infrastruktur. Det er et behov for 
konkretisering av fremtidige planer. Lagring av massene må anses som en 

ressursutnyttelse i et lokalt utviklingsperspektiv for viktige næringer.  

2. Det må foreligge en tidlig avklaring om massene egner seg til fyllmasse for 

molo.  

3. Rådmannen fremmer ny sak før evt. realisering av tiltaket  
 

 
Bilde 1: Hundvika 



 
Bilde 2: Maritneset  
 

 



 
Bilde 3: Oversikt – mulige deponiområder 
 

Plangrunnlag  

Det omsøkte område ligger innenfor område avsatt til landbruks-, natur- og 

friluftsområde (LNF-område). Søknaden er ikke i tråd med kommuneplanens 
arealdel, da formålet er i strid med arealbruksbestemmelsene for omsøkte område.  
 

Høring  

Søknaden har vært på høring til Statens vegvesen, Sametinget, Finnmark 

Fylkeskommune, Repvåg kraftlag, Reinbeitedistrikt 16, Fylkesmannen i Finnmark 
og Direktoratet for mineralforvaltning.  
 

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) har uttalt at de ikke kan se at områdene 
som er utpekt som midlertidige deponiområder kommer i berøring eller konflikt 

med registrerte mineralske forekomster eller rettigheter gitt etter mineralloven. 
DMF har ingen ytterligere kommentar til dispensasjonssøknaden.   



Reinbeitedistrikt 16 – Skuohtanjarga siida har ingen merknader til tiltaket, men de 
vil foretrekke ett deponi og da det på Maritneset. Kulturminnemyndighetene ber om 
at meldeplikten som følger av kulturminneloven videreformidles.  

 
Sametingets kulturminnemyndighet har uttalt at de godkjenner planen under 

forutsetning av at deponiet skjer innenfor avgrensningen av de eksisterende gamle 
massetakene. Kulturminnemyndigheten har ikke avklart de omkringliggende 
områdene med hensyn til kulturminner. 

 
Finnmark Fylkeskommune har bedt om at lagring av masser blir holdt innenfor 

allerede utgravd område. Hvis det er snakk om å gå utover disse avgrensningene 
på områdene Maritneset og Hundvika, må det søkes om ny dispensasjon.  
 

Fylkesmannen i Finnmark har ingen merknader til at de to tidligere masseuttakene 
blir benyttet til midlertidig mellomlagring av løsmasser.  

 

Notat fra Norconsult – Midlertidig massedeponi 

Porsanger kommune har bestilt en egnethetsvurdering av midlertidig massedeponi 

fra Norconsult. Norconsult har vurdert saken ifht egnethet for massedeponi, 
vurdering om behov for ytterligere undersøkelse av grunnforhold og volum/plass for 

masser. Det er også gjort vurdering ifht. gjennomføring i praksis. Det vises til 
vedlegg 1 i saken for vurderingene fra Norconsult i saken.  

 
Telefonlinje over deponiområde 2 
Det går en telefonlinje over deponiområde 2 (Maritneset). Porsanger kommune har 

via Relacom, som svarer på henvendelser angående Telenor sitt linjenett, fått 
oppgitt at linjen er frakoblet. Linjen er også brutt på flere punkter langs traseen. 

Det antas at masser derfor kan plasseres i deponiet uten konflikt med linjen. Dette 
må avklares med Telenor før anleggsstart.  
 

Behandling 
Saken skal behandles som en dispensasjonssak etter bestemmelsene i pbl. kap. 19.  

 
Pbl. § 1-8 angir et generelt forbud mot bygging og fradeling i 100-metersbeltet 
langs sjøen og vassdrag. Forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet kan settes til side 

eller innskrenkes av kommunale arealplaner, og det kan også settes til side med 
grunnlag i dispensasjon med hjemmel i pbl. § 19-2. Kommunen kan også gi 

bestemmelser etter loven § 11-11 nr 4. om oppføring av nødvendige bygninger, 
mindre anlegg og opplag som skal tjene til landbruk, fiske, akvakultur eller ferdsel 
til sjøs.  

 

Søknaden skal behandles av formannskapet i Porsanger kommune. 

 

Vurdering 
Porsanger kommune kan bare gi dispensasjon etter pbl. kap. 19 dersom fordelene 
ved dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Porsanger 
kommune skal videre vurdere konsekvensene av en dispensasjon, for eksempel om 

en innvilgelse vil skape forventninger hos andre om dispensasjon på samme 
grunnlag. 

 
Ved vurdering av 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 bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt 
statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden.  
Det skal ikke være kurant å avvike gjeldende plan og dispensasjon skal derfor bare 

benyttes i særlige tilfeller.  
 

I denne saken er det ingen av høringspartene som hadde vesentlige innvendinger 
eller har gått imot omsøkt tiltak. Tiltaket anses ikke å gi vesentlige drifts- eller 
miljømessige ulemper for jordbruket.  

 
Fordelene ved tiltaket er at det vil være positivt for kommunen å ha tilgjengelige 

masser. Det vil være mulig for private aktører å nytte seg av massen etter avtale 
med kommunen. Tiltaket anses å ha potensielt stor samfunnsnyttig verdi. Tiltaket 
anses også å ha en miljømessig verdi med tanke på gjenbruk av massene kontra 

det å dumpe massene i fjorden.  
 

Ulempene vil være at det gis tillatelse til tiltak som strider mot pbl. § 1-8 Forbud 
mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. Det kan også bli noe økt trafikkbelastning til 
deponiene i anleggsfasen og ved uttak, som kan få konsekvenser for øvrig trafikk 

langs E69.  
 

Konklusjonen i vurderingene fra Norconsult er at områdene Maritneset og Hundvika 
anses som egnet for deponering av rene fjellmasser. Grunnforholdene antas å være 

egnet for oppfylling/deponering. Norconsult anbefaler at det uføres geotekniske 
undersøkelser dersom det skal deponeres «store» mengder masser. Med det menes 
mengder utover det som tidligere kan antas å være tatt ut av områdene. Dette vil 

da utgjøre en høyere last som ikke tidligere har vært på grunnen og kan i verste 
fall føre til utglidning av masser. Det foreligger ikke dokumentasjon på hvor mye 

masser som er tatt ut av uttakene. Porsanger kommune må derfor gjøre egne 
beregninger av dette, før man kan avgjøre hvor mye masser det vil være plass til.  
 

Kommunen har vurdert omsøkte tiltak etter Naturmangfoldloven og baserer sitt 

kunnskapsgrunnlag jf. Naturmangfoldloven (NML) § 8 på informasjon hentet fra  
fylkesatlas for Finnmark (nordatlas) og artsdatabanken (artskart). Kommunen kan 

ikke se at en eventuell fradeling vil påvirke økosystemet jf. NML § 10 nevneverdig. 
Kommunen kjenner ikke til og kan heller ikke se at det finnes berørte verneverdige, 
viktige eller sårbare naturtyper. Kommunen mener kunnskapsgrunnlaget er godt 

nok og at det derfor ikke er nødvendig å legge NML § 9 føre-var-prinsippet til grunn 
og konkluderer med at naturmangfoldloven ikke er til hinder for en tillatelse til 

fradeling i dette tilfellet. 
 
Kommunen kan ved hjelp av NVE sine kartløsninger ikke se at omsøkte område 

ligger innenfor fare- eller risikoområder for flom, skred, steinsprang. 
 

Hensynet bak pbl. § 1-8 er at det skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Porsanger kommune kan ikke se 
at disse hensynene blir vesentlig svekket utfra de undersøkelser som er gjort i 

området og med bakgrunn i at begge områdene er tidligere massetak. Kommunens 
konklusjon er at hvis det blir gitt dispensasjon i dette tilfellet, vil hensynet bak 

bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 
ikke bli vesentlig tilsidesatt. Vilkåret etter pbl. § 19-2 andre ledd første punktum er 
derfor oppfylt. 

  
Etter en samlet vurdering har Porsanger kommune kommet frem til at fordelene 

ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene, da tiltaket kan ha stor 



samfunnsnyttig verdi og kan være viktig for næringsutvikling i distriktet i 
Porsanger.  
 

Det kan gis dispensasjon etter pbl. kap. 19 til massedeponi i områdene Maritneset 
og Hundvika (se kartutsnitt i saksutredning).  
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet i Porsanger kommune innvilger dispensasjon fra områdets 
arealbruksformål som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-området) for 
mellomlagring av rene bergmasser i deponi på Maritneset og Hundvika.   

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og dispensasjon fra pbl. § 1-8 gis det 

varig dispensasjon til tiltaket.  
 
Vilkår 

1. Massene skal plasseres slik at de trappes ned i høyde mot vegen, og ikke blir 
liggende som en kunstig bergknaus i terrenget som kan skape fokkskavler og 

snødrev inn på vegen. 
2. Det må gjøres beregninger av hvor mye masser som er tatt ut av områdene 

tidligere. Dersom det skal lagres masser i større omfang enn tidligere uttak, 

må det gjøres geotekniske undersøkelser mtp. fare for masseutglidning. 
3. Lagring av masser må holdes innenfor allerede utgravd område.  

4. Porsanger kommune må avklare forholdet til frakoblet telefonlinje som 
krysser Maritneset med linjeeier Telenor.  

 

Begrunnelse:  

Etter Porsanger kommunes vurdering er ikke tiltaket til ulempe i henhold til 

gjeldende plan for området. Tiltaket vil ikke skape konsekvenser for helse, miljø, 
sikkerhet eller tilgjengelighet. Ingen av høringsinstansene hadde merknader til 
søknaden. 

Saksprotokoll i Formannskapet - 01.02.2018  

 

Behandling: 

Formannskapet følger rådmannens innstilling: 

Votering: Enstemmig 
 

Formannskapet vedtak:  

Formannskapet i Porsanger kommune innvilger dispensasjon fra områdets 

arealbruksformål som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-området) for 
mellomlagring av rene bergmasser i deponi på Maritneset og Hundvika. 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og dispensasjon fra pbl. § 1-8 gis det 

varig dispensasjon til tiltaket. 
Vilkår 

1. Massene skal plasseres slik at de trappes ned i høyde mot vegen, og ikke blir 
liggende som en kunstig bergknaus i terrenget som kan skape fokkskavler og 
snødrev inn på vegen. 

2. Det må gjøres beregninger av hvor mye masser som er tatt ut av områdene 
tidligere. Dersom det skal lagres masser i større omfang enn tidligere uttak, 

må det gjøres geotekniske undersøkelser mtp. fare for masseutglidning. 



3. Lagring av masser må holdes innenfor allerede utgravd område. 
4. Porsanger kommune må avklare forholdet til frakoblet telefonlinje som 

krysser Maritneset med linjeeier Telenor. 

Begrunnelse: 
Etter Porsanger kommunes vurdering er ikke tiltaket til ulempe i henhold til 

gjeldende plan for området. Tiltaket vil ikke skape konsekvenser for helse, miljø, 
sikkerhet eller tilgjengelighet. Ingen av høringsinstansene hadde merknader til 
søknaden. 

 
 


