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         Dato for siste mindre endring: 

Delplan for deponi i Barentsburg 
Utfyllende bestemmelser 

1 Planens hensikt 
Hensikten med planen er å legge til rette for sikker deponering av avgangsmasser og slagg/aske fra 
gruvedrift og kraftvarmeverkene i Barentsburg.  

2 Fellesbestemmelser for hele planområdet 
2.1 Relevante fellesbestemmelser  

2.1.1 Vegetasjonsdekke. 
Arbeider og virksomhet etter svalbardmiljøloven kapittel VII skal utføres på en måte som hindrer 
spredning av uønskede arter.  

Ved inngrep i eksisterende vegetasjonsdekke/tundra skal dette skånsomt sikres og flyttes for 
revegetering til areal angitt av Trust Arktikugol. Opplegg for sikring og evt. flytting av 
vegetasjonsdekke skal dokumenteres i melding om tiltak. Det tillates ikke flytting av masser som 
inneholder frø fra fremmede arter. 

Det tillates ikke import av masser som inneholder fremmede arter til Barentsburg planområde.  

Fremmede vegetasjonsarter skal fjernes og destrueres for å hindre spredning. 

2.1.2 Kulturminnevern. 
Dersom det under arbeid i området skulle komme frem automatiske fredete kulturminner eller 
gjenstander, skal arbeidet straks stanses og melding sendes omgående til Sysselmannen, jf. 
Svalbardmiljøloven § 44.  

2.1.3 Gjerder. 
Gjerder tillates ikke innenfor planområdet, med unntak av områder som må gjerdes inn av hensyn til 
sikkerhet.  

3 Områder for råstoffutvinning (sml. § 49 tredje ledd nr. 4) 

3.1 Områder for råstoffutvinning, deponi. 
a) Innenfor område avsatt til råstoffutvinning tillates etablert deponi. 
b) Driften av deponiet skal skje iht. den til enhver tid gjeldende godkjennelsen fra 

Miljødirektoratet eller tilsvarende myndighet.  

3.2 Utforming  
a) Maks høyde på deponiet skal være 10 meter fra terreng. 
b) Fyllingsfot skal etableres med skråningshelning som sikrer tilfredsstillende stabilitet. 

Skråningsvinkel skal ikke overstige 25 grader.  
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3.3 Nødvendig tiltak 
a) Innenfor formålet tillates det etablert nødvendige tiltak som sikrer forsvarlig drift av 

deponiet med hensyn til miljø og sikkerhet. Dette inkluderer bl.a. målepunkter for utslipp til 
vann langs eksisterende bekkefar, avledningsgrøft, samt dike og beskyttelsessone mot 
fjorden.  

b) Innenfor formålet tillates det etablert nødvendig anleggsveg for deponering.  

4 Viktige ledd i kommunikasjonssyst. (sml. § 49 tredje ledd nr. 6) 
4.1 Veg 

a) Innenfor område avsatt til veg skal eksisterende veg videreføres som adkomstveg til 
deponiområdet.  

b) Nødvendige tiltak for å sikre stabilitet, avkjøring til deponiet og håndtering av overvann kan 
gjennomføres innenfor formålet.  

5 Bestemmelser til bestemmelsesområder  
5.1 Bestemmelser til bestemmelsesområde (#B) 

a) Deponeringsmasser skal lokaliseres innenfor bestemmelsesområdet 

6 Rekkefølgebestemmelser  
6.1 Før virksomhet tas i bruk 
Avledningsgrøft mot fjorden skal være klart til å motta filtrasjonsvann før avgangsmasser og slagg fra 
gruvedriften deponeres.   
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