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Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon etter Plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-1, 

fra kommunens arealplan. Søknaden gjelder dispensasjon fra krav om utarbeidelse av 

reguleringsplan i gjeldende kommuneplan for Kunes massetak. Det søkes om permanent 

deponering av 16 000 m
3
 leirholdige masser ved eksisterende massetak på Kunes. 

 

2. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (KPL 2022200301) sin bestemmelse 

om krav til utarbeidelse av reguleringsplan for deponering av 16 000 m
3
 leirholdige 

masser på eiendommen gnr. 14 bnr. 1 fnr. 21, jfr. Pbl § 19-2.  

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler med 

dispensasjon for deponering av masser ved Kunes massetak fremfor de ulemper det 

medfører ved ikke å utarbeide reguleringsplan. Det aktuelle område er et allerede berørt 

uttaksområde og nært opp mot fylkesvegen 98. Ved å deponere i det aktuelle området 

vil denne delen av massetaket avsluttes og tilbakeføres. Det tillegges også stor vekt at 

ingen av sektormyndighetene har uttalt seg negativt til søknaden.  

 

3. Det gis tillatelse for deponering av 16 000 m
3
 leirholdige masser på eiendommen gnr. 14 

bnr. 1 fnr. 21, jfr. Pbl § 20-1 a). 

 

4. Vilkår for dispensasjonen og byggetillatelsen:   

- Avslutning av deler av massetaket skal gjennomføres som beskrevet, evt. på 

annen tilsvarende / egnet måte. 
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- Tiltaket skal gjennomføres i henhold til søknad, gjeldende 

reguleringsplan/arealplan for området og gjeldende lover med tilhørende 

forskrifter. 

- Tiltaket skal i utforming og farge ikke utføres slik at det skjemmer omgivelsene.  

- Komplett søknad og byggetillatelsen skal til enhver tid befinne seg på 

byggeplassen.  

- Ethvert produkt som skal inngå i et byggverk, skal ha forsvarlige egenskaper. 

Produsent eller dennes representant skal sørge for at egenskapene til produktet 

dokumenteres, og er forpliktet til å gi de opplysninger til tilsynsmyndigheten 

som er nødvendige for utøvelse av tilsyn med produktets egenskaper. 

Departementet utpeker tilsynsmyndighet, jfr. Pbl § 29-7.  

- Byggetillatelsen og dispensasjonen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i 

gang innen 3 år. Det samme gjelder dersom arbeidet innstilles over lengre tid 

enn 2 år, jfr. PBL § 21-9. 

 

5. Kulturminner   

Viser det seg under arbeid i marken at tiltaket kan virke inn på et automatisk fredet 

kulturminne på en måte som nevnt i Lov om kulturminner § 3 første ledd skal melding 

etter første ledd sendes med det samme og arbeidet stanses i den utstrekning det kan 

berøre kulturminnet.   

 

6. Klagerett   

I samsvar med Forvaltningsloven (Fvl) § 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. 
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