
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 19/337   

Sakstittel:  20/1 DISPENSASJON FOR YTTERLIGERE UTTAK AV 5100  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Det vises til deres søknad om dispensasjon datert 28.3.2019, etter Plan- og 

bygningsloven (Pbl) § 19-1, fra kommuneplanens arealdel. Søknaden gjelder uttak av 

5 100 fm3 masser og deponering i avsatt område for råstoffutvinning i 

kommuneplanen, men hvor det kreves utarbeidelse av reguleringsplan dersom 

grensen for 1 000 m2 (1 dekar) eller 5 000 m3 overskrides og for eksisterende uttak 

som utvides over nevnte grenser. Søknaden gjelder massetak ved Kuvann gnr. 20 bnr. 

1 ved Ifjord. 

 

2. Det gis dispensasjon fra kommunens arealplan (KPL 2022-2003-01) sin bestemmelse 

og fra plan- og bygningslovens § 12-1 3. ledd om krav til utarbeidelse av 

reguleringsplan. Det gis tillatelse til økning av uttak med 5 100 fm3 og deponering av 

5 000 m3 rene sand masser i eksisterende massetak ved Kuvann (GID 20/1), jfr. Pbl § 

19-2. Det gis ikke tillatelse til deponering av leirholdige masser ved Kuvann 

massetak. 

 

Ut fra en samlet vurdering menes det at et uttak på totalt ca. 9 900 fm3 ved Kuvann 

massetak ikke vesentlig vil tilsidesette gjeldende kommuneplan. Når det gjelder 

deponering av rene masser i området mener kommune at det å deponere 5 000 m3 

sand masser ikke vil være til hinder, men det å deponere 6 000 m3 leirmasser ikke vil 

være tilrådende. Størrelsen av uttaket er nå av en slik størrelse at de tilførte rene sand 

masser må benyttes til å avrette bruddområdet og massetaket avsluttes inntil det 

foreligger godkjent detaljreguleringsplan for området. Dette for å påse at området har 

en sikret yttergrense, avslutning, istandsetting av landskapet og etterbruk i tråd med 

Plan- og bygningsloven. 

 

3. Vilkår for tillatelsen: 

 Dersom det planlegges ytterligere uttak utover de tillate 9 900 fm3 skal det 

utarbeides detaljreguleringsplan i tråd med gjeldende kommuneplan og Plan- og 

bygningsloven § 12-1, 3. ledd. 

 Anleggsområdet skal sikres med nødvendig varsling, vei sperring og eventuelt 

inngjerding der massetaket kan være en fare for dyr og allmenn ferdsel.  

 Jord- og smuss på kjøretøy som benyttes til transport til og fra steinbruddet, må 

fjernes før utkjøring på fylkesvegen slik at kjørebanen på fylkesvegen ikke blir 

tilsmusset. 

 Avslutning av uttaket skal bruddsidene avtrappes på en måte som gjør at de kan 

påføres løsmasser og skal plantes til med stedegen vegetasjon. Revegetering og 

istandsetting skal skje senest 2 år etter siste uttak av stein. Det skal i tillegg 

tilstrebes å utforme terrenget slik at uttaket blir minst mulig skjemmende og 

iøynefallende. Avslutningen av bruddet etter uttak skal utføres på en slik måte at 

det ikke utgjør fare for liv og helse. Ved avslutning av massetak skal det samtidig 

påsees at denne ikke utføres på en slik måte at fremtidig uttak hindres. 



 Dispensasjon etter Pbl § 19-2 faller bort dersom det ikke er søkt byggetillatelse 

etter Pbl kap 20 innen 3 år etter at tillatelsen er gitt, jfr. Pbl § 21-9.  

 Ved uttak av masser over 500 m3 skal tiltakshaver sende melding til Direktoratet 

for mineralforvaltning minst 30 dager før oppstart av drift. Det minnes samtidig 

om at dersom uttaket medfører at det samlede uttaket overskrider 10 000 m3 skal 

det søkes driftskonsesjon iht. minerallovens § 43 for uttak iverksettes.  

 Det må avklares med Fylkesmannen i Finnmark om evt. tillatelse etter kap. 30 i 

forurensningsloven.  

 Det må avklares med Statens vegvesen om utforming og tillatelse for eventuelt 

oppgradering av avkjørsel til Fv. 98.  

 

4. Skulle det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre strukturer/ spor 

som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes 

kulturminnemyndighetene omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om Kulturminner 

(kml.) § 8 annet ledd.  

 

5. Klagerett  

 

I samsvar ned Forvaltningsloven § 28 kan vedtak påklages til Fylkesmannen. Klagen 

skal sendes Lebesby kommune.  

 

Klagefristen er 3 uker 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.  

 

 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon, datert 28.3.2019. 

2. Oversiktskart 

3. Utsnitt av kommuneplanen 

4. Uttalelse fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark, datert 23.4.2019. 

5. Uttalelse fra Finnmarkseiendommen, brev datert 24.4.2019. 

6. Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning, brev datert 2.5.2019. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har mottatt søknad om dispensasjon, etter Plan- og bygningsloven (Pbl) § 

19-1, fra kommuneplanens arealdel. Søknaden gjelder uttak av 5 100 fm3 masser fra avsatt 

område for massetak i kommuneplanen, men hvor det kreves utarbeidelse av reguleringsplan 

dersom grensen for 1 000 m2 (1 dekar) eller 5 000 m3 overskrides og for eksisterende uttak 

som utvides over nevnte grenser. Søknaden gjelder massetak ved Kuvann gnr. 20 bnr. 1 ved 

Ifjord.  

 

Lebesby kommune har tidligere mottatt dispensasjon fra samme søker for uttak ved Kuvann 

massetak. Utvalg for plan, teknisk og miljø (PTM) gav i møte den 6.3.2018, Vedtaksnr: PS 



13/18, dispensasjon for uttak av 3 000 fm3 masser fra eksisterende massetak ved Kuvann. I 

ettertid ble det gitt endring av tillatelsen for ytterligere uttak av ca. 1 800 fm3 fra massetaket, 

vedtaksnr: DS 21/18 datert 16.5.2018. Dette betyr at det samlede uttak som tidligere er tillatt 

utgjør ca. 4 800 fm3 (ca. 5 000 fm3 masser tillatt i vedtak DS 21/18).  

 

Opplysninger fra Matrikkelen:  

Søker:    Paulsen Entreprenør AS, Postboks 221, 9711 Lakselv  

Beliggenhet:   gnr. 20 bnr. 1 Kuvann ved Ifjord, Lebesby kommune  

Koordinat:   Euref89 UTM 35 N – 7 815 271, Ø – 501 766  

 

Planstatus for området:  

Det aktuelle området er i kommunens arealplan, Kpl 2022-2003-01, definert som område for 

råstoffutvinning. Følgende bestemmelse i planen får betydning for deres søknad:  

 

Områder for Råstoffutvinning  

I områder for råstoffutvinning kan det drives kommersielt uttak av stein, grus og sand. 

Før åpning av nye masseuttak som overskrider 1000 m2 (1 dekar) eller 5000 m3, og 

for eksisterende uttak som utvides ut over nevnte grenser, skal det utarbeides 

reguleringsplan eller bebyggelsesplan. Bygningsrådet avgjør hvilke av de to 

plantyper som skal benyttes.  

 

«Reguleringsplaner for masseuttak skal bl.a. sikre ytre grenser for uttak, bunnkvote, 

fastsette uttaksvolum, vise evt. deponiområder. Planene bør i tillegg ha bestemmelser 

om etappevis avslutning, istandsetting av landskapet og etterbruk.»  

 

Det planlagte uttak i massetak ved Kuvann vil medføre en utvidelse over grensen satt i 

gjeldende arealplan for Lebesby kommune. Det har tidligere vært tatt ut masser i det aktuelle 

massetaket. Det vil derfor være krav om utarbeidelse av detaljreguleringsplan for området for 

uttak av masser i dette feltet. Søker er derfor avhengig av dispensasjon fra bestemmelsen om 

utarbeidelse av reguleringsplan i gjeldende kommuneplan.  

 

Det totale uttaket fra feltet vil med tidligere godkjent uttak utgjøre: ca. 4 800 fm2 + 5 100 

fm3 = ca. 9 900 fm3. Samtidig søkes det om deponering av 5 000 m3 sand masser og 6 000 

m3 leir masser. (NB dette inneholder ikke tidligere uttak gjort av andre aktører) 

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

«Det søkes om uttak av 5 100 fm3 stein fra massetak Kuvann til prosjekt i Friarfjord tog 2.2 

utvidelse av smoltanlegg til Laksefjord AS. Søker samtidig om deponering av rene masser i 

Kuvann massetak. 5 000 m3 sand masser og 6 000 m3 leir masser.  

 

Uttalelser fra sektormyndighetene: 

Den 2.4.2019 ble søknaden sendt ut på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet innen fristen som var satt til 30. april 2019. Følgende uttalelser 

er kommet inn: 

 

Reinbeitedistrikt 13, mail datert 3.4.2019; 

 

Distriktsstyret har ingen merknader til disp. søknaden. 

 

Statens vegvesen, Veg avdeling Finnmark, mail datert 10.4.2019; 



 

Statens vegvesen, plan og forvaltning, har ingen merknader til 20/1 Dispensasjon for 

ytterligere uttak av 5100 fm3 masser og deponering ved Kuvann. 

 

Sametinget, brev datert 12.4.2019; 

 

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

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

samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen merknader til tiltaket. 

 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark, brev datert 23.4.2019; 

 

 

Området er avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanen. Bruken av arealene er med 

det mer eller mindre avklart. Kommunen har imidlertid satt krav om reguleringsplan 

om uttaket overskrider en viss grense. Ved denne søknaden blir denne grensen 

overskredet. Vi antar at dette kravet er satt for å sikre yttergrenser, avslutning, 

istandsetting av landskap og etterbruk med mer. At det skal legges vekt på langsiktige 

løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn, jf. plan og bygningsloven § 1-1.  

 

Slik vi ser det bør kommunen vurdere å holde fast ved kravet om reguleringsplan. 

 

Finnmarkseiendommen, brev datert 24.4.2019; 

 

Søker har fra før deponert sand- og leirholdige masser fra smoltanlegget til Laksefjord 

AS i Kuvann massetak. Området som er berørt av massetak er nå også berørt av 

deponering. Det søkes om deponering av i alt 11 mmm m3 sand og leirholdig masser 

(rene masser) i forbindelse med «tog II». Dette kommer i tillegg til allerede deponerte 

masser. Deponimasser vil overstige det samlede uttaket på 9 900 m3. 

 

Ved deponering av leirholdige masser i Kuvann massetak vil senere tilgang til 

råstoffressursen (steinmasser) være vanskelig. Dersom steinbruddet vurderes som 

særlig viktig for tilgang til kortreiste steinmasser, bør det ikke gis tillatelse til videre 

deponering av leirholdige masser her. En søknad om dispensasjon fra kravet om 

reguleringsplan bør ikke hindre at kommunen også gjøre denne vurderingen. 

 

FeFo er kjent med at det er et stort behov for deponering av masser i forbindelse med 

industriell utbygging i området. I dette tilfellet må kommunen også vurdere om 

deponeringen i seg selv er et tiltak som skal behandles etter plan- og bygningsloven. 

Dersom tillatelse gis, må det settes en volumbegrensning på totalt tillatt tilkjørt 

masser. Etter endt uttak og deponering bør det også stilles krav om endelig nedlegging 

av uttaket. 

 

Denne høringen gjelder dispensasjon fra kravet om reguleringsplan. FeFo vil likevel 

påpeke at deponering av leirholdige masser i en tid kan utsette mennesker og dyr for 

fare. Det bør derfor stilles krav til sikring. 

 

Direktoratet for mineralforvaltning, mail datert 26.4.2019; 

 



Vi skulle gjerne hatt mer tid til å behandle denne saken da der er noen vurderinger vi 

må gjøre i felleskap. Er det mulighet for å få utsatt fristen noen dager? Ei uke lengre 

hadde hjulpet. 

 

Lebesby kommune har svart tilbake pr. mail den 29.4.2019. 

«Lebesby kommune kan dermed gi Direktoratet for mineralforvaltning utsettelse av 

uttalelse til innen torsdag 2. mai.  

 

Direktoratet for mineralforvaltning, brev datert 2.5.2019; 

 

Mineralloven 

Ifølge høringsbrev fra kommunen er det tidligere gitt dispensasjon for uttak av 4800 

m3. Dersom uttaket utvides med et uttak på ytterligere 5100 m3, er det nært opptil 

grensa for krav om driftskonsesjon. I den grad samlet uttak kan komme til å 

overskride 10 000 m3, vil uttaket være konsesjonspliktig etter mineralloven § 43, og 

konsesjonssøknad må sendes til DMF. 

 

Uttalelse fra DMF 

På grunnlag av oversendte dokumenter som redegjør for et samlet uttak på 9 900 m³ 

finner ikke DMF grunnlag for å fraråde at kommunen gir dispensasjon fra plankravet. 

Vi anbefaler likevel at en innstilling om å innvilge dispensasjon fra plan- og 

bygningsloven følges av nødvendige vilkår for drift, skjerming, sikring og for 

etterbruken av området. Det bør vurderes om det er behov for avbøtende tiltak som 

kan hindre eventuelle ulemper masseuttaket måtte medføre for nærområdet. 

 

Dersom kommunen anser det som aktuelt at uttaket kan komme til å fortsette ut over 

de oppgitte uttaksmengdene og dermed å overskride 10 000 m³, anbefaler DMF at 

kommunen stiller krav om det utarbeides reguleringsplan for masseuttaket og 

planområdet i sin helhet. Dette kan være nødvendig for å sikre at viktige miljø- og 

samfunnshensyn blir vurdert og at det blir gjort avveininger av virkningene av tiltaket, 

både direkte i det berørte området og i nærliggende områder. I et lengre tidsperspektiv 

vil en reguleringsplan bidra til å sikre tilstrekkelige rammebetingelser for en eventuell 

framtidig uttaksvirksomhet og være et grunnlag for behandling av konsesjon med 

driftsplan etter mineralloven. 

 

Til orientering skal uttak som er over 500 m3 meldes til DMF i henhold til 

mineralloven § 42. DMF skal ha melding om planlagt uttak senest 30 dager før 

oppstart. Vi viser til vår hjemmeside for ytterligere informasjon og veiledning: 

https://dirmin.no/tema/oppstart-av-uttak. 

 
 

Finnmarks fylkeskommune har ikke svart innenfor fristen og det antas derfor at de ikke har 

noen merknader til søknaden. 

 

Reindrift:  
Eiendommen ligger i reinbeitedistrikt 13. Det er ikke avklart hvilke konkrete 

reinbeiteinteresser som kan bli berørt av tiltaket. Tiltaket anses ikke å berøre 

reindriftsnæringen. Planlagte tiltak ligger innenfor regulert område for råstoffutvinning 

(massetak) i gjeldende arealplan. Lebesby kommune, søker og representant for Rdb 13 har 

tidligere gjennomført befaring i det aktuelle området.  



 

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

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

SEFRAK-register.  

 

Samfunnssikkerhet:  
Omsøkte område ligger i et område som ansees for utenfor fare for flom/ overvann, 

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 ikke anført fra søker at det foreligger friluftsinteresser som vil bli berørt av tiltaket. 

Lebesby kommune er heller ikke kjent med at slikt foreligger.  

 

Naturmangfoldloven, 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 §§ 8 til 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  

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.  

I det aktuelle området er det registrert følgende forekomster av betydning:  

 

 VU – Sårbar, Hettemåke «Chroicocephalus ridibudus»  

 NT – Nær truet, Fiskemåke «Larus canus»  

 NT – Nær truet, Lirype «Lagopus lagopus»  

 

Det er ikke kommet fram opplysninger i saken som skulle tyde på at det utover dette 

finnes arter eller naturtyper direkte knyttet til området. Etter kommunens vurdering vil 

heller ikke nevnte arter bli berørt av planlagte tiltaket. 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:  

Saken gjelder dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan ved uttak av 

masser fra et område avsatt til råstoffutvinning. 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 dispensasjon fra krav om utarbeidelse av reguleringsplan i et område 

som tidligere har vært tatt i bruk. Området har tidligere vært i bruk og planlagte tiltak 

vil ikke vesentlig forverre situasjonen for økosystemet i området. Når det gjelder 

belastningen sees det ikke at dispensasjonen 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 tidligere har vært i bruk.  

 

§ 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:  

Det aktuelle området har tidligere vært i bruk. Utfra dette menes at det benyttes 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder som gir det beste samfunnsmessige 

resultat.  

 

Konklusjon:  

Etter en samlet vurdering mener kommunen at omsøkte dispensasjon fra 

reguleringskravet for uttak av masser fra et tidligere uttak ikke vil medføre en 

vesentlig negativ innvirkning på Naturmangfoldet. Dette da området tidligere har vært 

i bruk. Det antas at eventuelt dyreliv kan bli berørt under selve uttaket, men at dette 

vil normalisere seg etter hvert. 

 



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.  

 

Lebesby kommune har mottatt søknad om dispensasjon, etter Plan- og bygningsloven (Pbl) § 

19-1, fra kommuneplanens arealdel. Søknaden gjelder uttak av 5 100 fm3 masser fra avsatt 

område for massetak i kommuneplanen, men hvor det kreves utarbeidelse av reguleringsplan 

dersom grensen for 1 000 m2 (1 dekar) eller 5 000 m3 overskrides og for eksisterende uttak 

som utvides over nevnte grenser. Søknaden gjelder massetak ved Kuvann gnr. 20 bnr. 1 ved 

Ifjord.  

 

Lebesby kommune har tidligere mottatt dispensasjon fra samme søker for uttak ved Kuvann 

massetak. Utvalg for plan, teknisk og miljø (PTM) gav i møte den 6.3.2018, Vedtaksnr: PS 

13/18, dispensasjon for uttak av 3 000 fm3 masser fra eksisterende massetak ved Kuvann. I 

ettertid ble det gitt endring av tillatelsen for ytterligere uttak av ca. 1 800 fm3 fra massetaket, 

vedtaksnr: DS 21/18 datert 16.5.2018. Dette betyr at det samlede uttak som tidligere er tillatt 

utgjør ca. 4 800 fm3 (ca. 5 000 fm3 masser tillatt i vedtak DS 21/18).  
 

Av Pbl § 19-2 første del fremgår det at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak 

bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir 

vesentlig tilsidesatt. Lovens formål er å fremme bærekraftig utvikling til det beste for den 

enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. I gjeldende kommuneplan er området lagt ut 

til område for råstoffutvinning. Etter mineralloven § 43 krever et samlet uttak på mer enn 10 

000 m3 masse driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning. Ved driftskonsesjon vil 

sektormyndighetene bli gitt mulighet for uttalelse og kan da spille inn relevante betingelser 

for driften. Den totale mengde uttak og nå deponering inn til området for råstoffutvinning er 

ganske oppfattende (uttak på ca. 10 000 fm3 og deponering av 11 000 m3) og vil således 

påvirke bestemmelsen i gjeldende kommuneplan i forhold til krav om reguleringsplan. 

Samtidig vil den totale mengden berøre kravet om utarbeidelse av reguleringsplan for større 

bygge- og anleggstiltak, jfr. Pbl § 12-1, og andre tiltak som kan få vesentlig virkninger for 

miljø og samfunn, jfr. Pbl § 1-1. 

 

Fordeler med tiltaket:  

 Nært tilgang til masser for plastring av fyllingsfront ved smoltanlegget i Friarfjord.  

 Uttak i et allerede berørt område. Det er tidligere tatt ut masser i feltet.  

 Området er i kommuneplanen avsatt til formålet: Råstoffutvinning.  

 

Ulemper med tiltaket:  

 Utarbeides ikke reguleringsplan for området/ uttaket.  

 Uttak vil være synlig fra fylkesvegen.  

 Mulig presedens i forhold til andre områder.  

 



Kommunen har tidligere gitt tillatelse til uttak av ca. 5 000 fm3 fra eksisterende massetak og 

det er da ikke medtatt det uttak som tidligere er tatt i området. Gjeldende kommuneplan 

krever utarbeidelse av reguleringsplan ved enten samlet berøring av areal 1 000 m2 eller 

masser på 5 000 m3. Prosjektet i området nå utgjør med den dispensasjonen et uttak av ca. 

10 000 fm3 masser, samt deponering av 11 000 m3 rene masser. 

 

Tiltakshaver skal avklare selv forholdet rundt driftsplan opp mot Direktoratet for 

mineralforvaltning. 

 

Kommunens ansvar er å legge vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og 

samfunn, jfr. Pbl § 1-1. Dette vil lettest kunne gjennomføres ved utarbeidelse av 

reguleringsplan hvor enn sikrer yttergrenser, avslutning, istandsetting av landskapet og 

etterbruk med mer.  

 

Det kan nevnes her at kommunen holder på med revidering av den aktuelle kommuneplanen 

og at det der er foreslått at krav om reguleringsplan inntrer ved 10 000 m3 på lik linje med 

kravet til driftsplan mot Direktoratet for mineralforvaltning. Fylkesmannen har tidligere 

informert kommunen om at driftsplanen etter mineralloven ikke tilfredsstiller de krav 

kommune skal påse etter plan- og bygningsloven. For disse kravene må det utarbeides 

reguleringsplaner. 

 

Forholdet rundt presedens av en eventuell dispensasjon vil også vesentlig påvirke gjeldende 

kommuneplans bestemmelse og lovens bestemmelser. Det er ingen konkrete og unike forhold 

som kun kan rettes mot denne saken. Dette betyr at dispensasjonen her kan bli førende for de 

øvrige avsatte områder for råstoffutvinning i gjeldende kommuneplan.  

 

FeFo har i sin uttalelse uttrykt bekymring i forholdet rundt størrelsen på uttaket og omfanget 

av deponering som her planlegges. Spesielt at deponeringen her overgår i m3 de masser som 

tas ut av området. Samt at det planlegges deponering av leirholdig masser som vil kunne 

medføre tyngre tilgang til steinmasser i området og kan utgjøre en fare for mennesker og dyr. 

De anbefaler derfor at dersom tillatelse gis at massetaket nedlegges og sikres. 

 

Av høringsuttalelsen fra Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) fremgår det klart at 

ytterligere uttak fra Kuvann vil kreve konsesjonssøknad til DMF. De går ikke mot søknaden 

om dispensasjon, men antyder sterkt at kommunen stiller krav om utarbeidelse av 

reguleringsplan for masseuttaket og planområdet i sin helhet. Dette kan være nødvendig for å 

sikre at viktige miljø- og samfunnshensyn blir vurdert og at det blir gjort avveininger av 

virkningene av tiltaket, både direkte i det berørte området og i nærliggende områder. I et 

lengre tidsperspektiv vil en reguleringsplan bidra til å sikre tilstrekkelig rammebetingelser for 

en eventuell fremtidig uttaksvirksomhet og være et grunnlag for behandling av konsesjon 

med driftsplan etter mineralloven. 

 

Lebesby kommune har under revideringen av gjeldende kommuneplan lagt frem forslag om 

utvidelse av dette massetaket. Kommunen må derfor påse at fremtidig drift av området er 

mulig og at dette skjer i ordnede former. 

 

Ut fra en samlet vurdering menes det at et uttak på totalt ca. 9 900 fm3 ved Kuvann massetak 

ikke vesentlig vil tilsidesette gjeldende kommuneplan. Når det gjelder deponering av rene 

masser i området mener kommune at det å deponere 5 000 m3 sand masser ikke vil være til 

hinder, men det å deponere 6 000 m3 leirmasser ikke vil være tilrådende. Størrelsen av 



uttaket er nå av en slik størrelse at de tilførte rene sand masser må benyttes til å avrette 

bruddområdet og massetaket avsluttes inntil det foreligger godkjent detaljreguleringsplan for 

området. Dette for å påse at området har en sikret yttergrense, avslutning, istandsetting av 

landskapet og etterbruk i tråd med Plan- og bygningsloven. 

 

Det anbefales at dispensasjon for øking av uttaksmengden med 5 100 fm3, samt deponering 

av 5 000 m3 rene sand masser innvilges. Det tillates ikke deponering av leirholdig masser i 

Kuvann massetak. Dette på bakgrunn av at disse massene har usikker virkning ovenfor 

fremtidig bruk av området og kan utgjøre en fare for mennesker og dyreliv. Med tanke på 

størrelsen av det totale uttaket som nå vil være gjennomført må det sikres forsvarlig drift i 

tråd med bestemmelsene gitt i plan- og bygningsloven ved at det ovenfor aktør gis uttrykkelig 

beskjed om at videre drift og uttak krever utarbeidelse av detaljreguleringsplan og at de bør 

igangsette dette arbeidet snarest, så fremst de ikke avslutter og ordner forsvarlig avslutning 

mot tilstøtende område. 
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