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Behandling: 

Som innstilling. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

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: 



Postadresse: Besøksadresse: 

  Telefon: 97 99 09 11 

9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks:  

 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.  
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