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Krav om konsekvensutrednings for fiskemottak i Barentsburg

Viser til oversendelse av søknad om etablering av fiskemottak i Barentsburg fra LPO arkitekter, på
vegne av Arctic Resource Norge AS, datert 2.2.2018. Vi beklager sen tilbakemelding på søknaden,
dette skyldes stor mengde saker hos oss.

Om tiltaket
Arctic Resource Norge AS ønsker å etablere fiskemottak i Barentsburg, og har inn gått leieavtale
med Trust Arktikugol om leie av grunneiendom i Barentsburg. Fiskemottaket er planlagt etablert
sør for eksisterende kaianlegg i Barentsburg , i forbindelse med prosjektet skal det etableres ny kai.
Fiskemottaket er planlagt å bestå av fire b ygninger som inneholder mottak, fryselager og
avfallshåndtering. Produksjonen skal benytte sjøvann som avsaltes og filtreres. Anlegget vil
sysselsette ca 50 personer og vil være i drift gjennom hele året.

Sysselmannens vurdering
Sysselmannen skal ta stilling til hvorvidt prosjektet utløser krav om konsekvensutredning (KU) jf.
svalbardmiljøloven (sml) § 59, jf. forskrift om konsekvensutredninger og avgrensning av
planområdene på Svalbard (forskrift av 28.juni 2002 nr. 650, konsekve nsutredningsforskriften).

Av konsekvensutredningsf orskriften § 3 første ledd følger at iverksettelse av tiltak som krever
tillatelse etter svalbardmiljøloven (sml) § 58 tredje ledd og som kan få mer enn ubetydelig virkning
for naturmiljøet utenfor planomr ådet, eller kan få betydelig og langvarig virkning for miljøet i et
planområde, skal konsekvensutredes. Sysselmannen avgjør om et tiltak krever KU, eller om det
anses unødvendig, jf. forskriften § 3 andre ledd.

Vurderingen av om tiltaket utløser krav til konsekvensutredning blir først hvorvidt tiltaket kan få
mer enn ubetydelig virkning for naturmiljøet utenfor planområdet, eller betydelig og langvarig
virkning for miljø og samfunn i planområdet, og om KU anses nødvendig. Som det fremgår av
forskriftens or dlyd er terskelen for å kunne kreve KU lav, også innenfor planområdene.
Ved vurderingen skal det vektlegges om virkningene kan tenkes å bli omfattende og berøre sjeldne
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miljøverdier, om de er irreversible eller av lang varighet. 
 
Det er ikke etablert tilsvarende virksomhet som det omsøkte tiltaket på Svalbard tidligere, og selv 
om tilsvarende virksomhet er etablert flere steder i Norge, er konsekvensene virksomhetene kan ha 
for miljøet på Svalbard ukjent. Anlegget krever etablering av en stor kai eventuelt utfylling i sjøen, 
dette i seg selv kan få store konsekvenser både for miljøet lokalt og for landskapsvirkningen i 
området. Ut fra undersøkelser gjennomført av forurenset grunn i Barentsburg er det sannsynlig at 
grunnen i området, samt sedimenter i sjøen kan være forurenset, konsekvensene av etableringen og 
eventuelle avbøtende tiltak må derfor utredes. Driften av anlegget vil sannsynligvis kreve mye 
energi, vann og produsere store mengder avfall, alle disse forholdene kan få konsekvenser for 
miljøet. Anlegget kan også få konsekvenser for miljøet utenfor planområdet blant annet på grunn 
økt skipstrafikk og utslipp fra anlegget.  
 
Ut fra de opplysninger som foreligger om tiltaket vurderer Sysselmannen at det planlagte tiltaket er 
av en slik karakter at det vil kunne få betydelig og langvarig virkning for miljøet både i og utenfor 
planområdet, samt for samfunnet i planområdet. Tiltaket utløser derfor krav om 
konsekvensutredning etter sml § 59. 
 
Jf. konsekvensutredningsforskriften § 4 må tiltakshaver sende forhåndsmelding med forslag til 
utredningsprogram for tiltaket til Sysselmannen. Sysselmannen sender dette på høring. På 
bakgrunn av høringsuttalelsene skal Sysselmannen utarbeide og godkjenne endelig 
utredningsprogram. Det endelige utredningsprogrammet fastsetter hvilke utredninger som må 
gjennomføres for å belyse tiltakets konsekvenser, konsekvensutredningen utarbeides av tiltakshaver 
på bakgrunn av utredningsprogrammet. 
 
Etableringen er ikke i tråd med gjeldende arealplan for Barentsburg, tiltaket kan derfor ikke 
igangsettes uten at planen blir endret. Prosessen med særskilt konsekvensutredning foregår 
uavhengig av en planprosess, men de to prosessene kan foregå parallelt. I de fleste tilfeller vil det 
være en fordel å avvente med oppstart av planprosessen frem til det i konsekvensutredningen er 
avklart om tiltaket kan gjennomføres, og hvilken plassering tiltaket vil få. 
 
 
Vedtak 
Med hjemmel i sml § 59, fjerde ledd, jf. forskrift om konsekvensutredninger og avgrensning av 
planområdene på Svalbard § 3, anses konsekvensutredning av omsøkte fiskemottak i Barentsburg 
nødvendig. Utredningen skal gjennomføres i tråd med sml §§ 59 flg. og forskriften §§ 4 flg. 
 
 
Klageadgang 
Dette vedtaket kan påklages av enhver med rettslig klageinteresse etter forvaltningsloven §§ 28 og 
29. Fristen for å klage er 3 uker fra vedtaket er mottatt. Klageinstans er klima- og 
miljødepartementet. Skriftlig klage stiles til departementet, men sendes Sysselmannen. 
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Med hilsen 
 
 
 
 
Morten Wedege   
Miljøvernsjef  Andrine Kylling 
  rådgiver natur- og arealforvaltning 
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