Følgebrev til forhåndsmelding med forslag til utredningsprogram
- nytt deponi for forurensede masser og avfall i Longyearbyen
Oppstart av planarbeid for nytt deponi og forslag til planprogram for nytt deponi ved Gruve 3 ble
kunngjort og lagt til offentlig høring 21.2.2020. Dette planarbeidet vurderes av Longyearbyen
lokalstyre (LL) å utløse krav om særskilt konsekvensutredning (KU) etter Svalbardmiljølovens § 59.
Arbeidet med KU er igangsatt selv om det bare er Sysselmannen som har myndigheten til å kreve
dette, da vi har fått signaler om at det svært sannsynlig planforslaget vil utløse krav til KU.
Longyearbyen har per i dag ikke noe deponi da det eksisterende deponiet er under avvikling etter
pålegg fra sysselmannen på Svalbard. Det er et sterkt behov for et nytt deponi snarlig og det er lagt
opp til en effektiv planprosess hvor det kjøres et parallelt løp med planarbeidet og utarbeidelse av
særskilt konsekvensutredning. En samkjørt framdriftsplanen for begge prosessene kan leses i
vedlagte forslag til utredningsprogram.
I forslag til planprogram, som ligger til offentlig ettersyn, er det foreslått hvilke planfaglige
utredninger som må utarbeides i planarbeidet. I tillegg vil man i planarbeidet forutsette at de
utredninger som følger av særskilt konsekvensutredning legges til grunn for videre arbeid. Så selv om
utredningsprosessen som følger av KU i utgangspunktet er knyttet til søknadsbehandlingen
(byggetillatelsen) så har vi i planprogrammet sagt at ny kunnskap og foreslåtte tiltak som følger av
utredningsarbeidet i KU forutsettes lagt til grunn for videre planarbeid for å sikre at vi får en god og
robust delplan.
Det vil derfor også være hensiktsmessig å lese over innholdet i forslag til utredningsprogram til KU før
man sender sin uttalelse til forslag til planprogram slik at en får en totaloversikt over hvilke
utredninger som foreslås utført for å sikre en robust delplan for nytt deponi.
Høringsfristen for forslag til planprogram/ oppstart av planarbeid er satt til. 20.3.2020:
https://www.lokalstyre.no/delplan-d54-deponi-for-forurensede-masser-og-avfall-ilongyearbyen.6287492-486567.html
Høringsfrist for merknader og innspill til forhåndsmeldingen med forslag til utredningsprogram for
særskilt KU settes av Sysselmannen på Svalbard.
Ideelt sett skulle vi sendt ut forhåndsmeldingen med forslag til utredningsprogram for KU og forslag
til planprogram samtidig, men det lot seg ikke gjøre. Skulle det med bakgrunn i dette være behov for
å utsette høringsfristen med noen dager vil lokalstyre være villig til å innvilge dette.
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