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HØRINGSSVAR - YTTERLIGERE UTTAK AV 5100 FM3 MASSER OG DEPONERING VED 

KUVANN MASSETAK 

 

Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) viser til deres brev av 02.04.2019 med 

høring av søknad om dispensasjon fra krav om reguleringsplan for Kuvann masseuttak.  

 

Det framgår av høringsbrevet at det planlagte uttaket ved Kuvann vil medføre en utvidelse 

av område avsatt til råstoffutvinning. Området grenser til LNFR-område. I henhold til 

planbestemmelsene er det krav om utarbeidelse av detaljreguleringsplan pga tiltakets 

størrelse. Kommunen har vurdert at dispensasjon fra krav om reguleringsplan kan innvilges.  

 

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

Kuvann masseuttak.  Området som er berørt av masseuttak er nå også berørt av 

deponering. Det søkes nå om deponering av i alt 11 000 m3 sand og leirholdige 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 masseuttak vil senere tilgang til råstoff-

ressursen (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 gjør 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 tilfelle 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 volumbegrensing på totalt tillatt tilkjørte 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. 

 

 

Med hilsen/Dearvvuođaiguin 

 

Kate Persen Torstein Langmyr 
leder næring forvalter 

Tel: 90854591 
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