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Lebesby Kommune
Postboks 38
9790 Kjøllefjord

Deres ref.: Vår ref.: Dato:
0 4 2 - 1 9 26 . j uni 201 9

DEPONI AV MASSER PÅ OMRÅDE FOR MASSEUTTAK I KUNES
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV OM REGULERINGSPLAN

Det søkes med dette om dispensasjon fra kravet om å måtte utarbeide detaljreguleringsplan for varig
deponering av overskuddsmasser. Det søkes også om t illatelse til å ha utlagte masser som varig
deponi på G/Bnr 14/1/21.

Etter gjennomgang av saken mellom Odd Rasmussen og Roy Egil Rørnes er det framkommet forslag
om en tretrinns behandling av denne saken for å få de nødvendige tillatelsene. Denne søknaden om
dispensasjon og varig deponi er siste trinn 3.

I henhold til e-post fra Odd-Magnus Rasmussen: «Deponering av masser krever utarbeidelse av
reguleringsplan, iht. gjeldende kommuneplans bestem melse om råstoffutvinning (Kpl 2022-2003-01)
og Plan- og bygningslovens (Pbl) § 12-1.» og «Det k an alternativt søkes dispensasjon etter
Pbl § 19-1 fra plankravet som stilles i både gjelde nde kommuneplan, samt gjeldende lovverk.» .

Det gjøres oppmerksom på at deponeringen ikke vil k omme i berøring med området som er
forurenset i masseuttaket jf. registreringen i matr ikkelen. Det anses derfor ikke som nødvendig med
videre avklaring iht. forurensingsloven mot Fylkesk ommunen i denne sammenheng.

Da eneste nabo med tilstøtende eiendom er FeFo, ser vi det ikke som nødvendig å sende ut eget
nabovarsel. Det er i forkant av denne søknaden gjor t en avklaring med Fefo vedrørende hva som er
godkjent deponeringsområde, se vedlagt kartutsnitt. Ta kontakt ved spørsmål om denne.

Utførelse:

Det vil i forbindelse med den midlertidige deponeri ngen (vår søknad ref. 041-19), legges ut 6000 m3
nye rene leirmasser (merket grønt). I tillegg vil d et flyttes 10.000 m3 tørket leire som allerede er
deponert på stedet fra tidligere (merket blått).

Endelig areal vil tilpasses stedlig topografi. Det vil ikke være innfylling over omkringliggende
fyllingskant. Fylling legges med skrå inn mot fylli ng. Se også vedlagte tegninger for omfang.

Massene vil bli lagt ut lagvis. Over deponert masse vil det legges et toppsjikt av stedlige masser sli k
at lokal vegetasjon kan komme tilbake. Deponering v il tilpasses omkringliggende terreng og vil være
en avslutning av denne delen av massetaket.
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Skulle det være spørsmål til søknaden ta snarest ko ntakt med Roy Egil Rørnes tlf. 78 46 08 82.

Med hilsen

Knut Erik Synstad
Ingeniør


