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Innspill til høring av søknad om dispensasjon for ytterligere uttak 
av masser og deponering ved Kuvann massetak i Lebesby 
kommune. 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 2. april 2019. 
 
Om saken 
Lebesby kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra plankrav i 
kommuneplanens arealdel. Området er avsatt til råstoffutvinning med krav om 
reguleringsplan for uttak over 5000 m3. Søknaden gjelder uttak av 5100 m3 fastmasser.  
 
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 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.  
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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. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Karoline Ulvund 
seksjonsleder seniorrådgiver 
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