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Høring av utredningsprogram - deponi for forurensede masser og avfall i
Longyearbyen, Svalbard
Sysselmannen mottok 13. mars 2020 forslag til utredningsprogram for nytt deponi for forurensede
masser og avfall i Longyearbyen fra Longyearbyen lokalstyre.
Utredningsprogrammet med forhåndsmelding sendes med dette ut på høring, i henhold til forskrift
om konsekvensutredninger og avgrensing a planområdene på Svalbard (FOR- 2002- O6- 2 8650) § 4 1.ledd.
Bakgrunn
Longyearbyens nåværende avfallsdeponi i Adventdalen er fullt. Longyearbyen lokalstyre har høsten
2019 og vinteren 2020 hatt dialog med Sysselmannen vedrørende konsekvensutredning og delplan
for nytt deponi for forurensede masser og avfall.
Longyearbyen lokalstyre kunngjorde varsel om oppstart av delplanarbeid 20. februar 2020 med
høringsfrist 21. mars. På bakgrunn av informasjonen som forelå ved varsel om oppstart av
delplanarbeid, vedtok Sysselmannen krav om konsekvensutredning for deponiet. Vedtaket av
16.03.2020 er vedlagt.
Longyearbyen lokalstyre vil trenge egen tillatelse fra Miljødirektoratet til etablering av deponi for
forurensede masser og avfall.
Saksbehandling
Forskrift om konsekvensutredninger og avgrensing av planområdene på Svalbard § 4 beskriver
saksbehandlingsprosessen. Sysselmannen skal sende forhåndsmeldingen på høring og sette en
rimelig frist for uttalelse, fristen bør ikke være kortere enn seks uker. Etter at høringsfristen er gått
ut vil Sysselmannen på bakgrunn av innkomne høringsuttalelser og egne vurderinger fastsette
endelig utredningsprogram.
Tiltakshaver Longyearbyen lokalstyre utarbeider konsekvensutredningen i henhold til
utredningsprogrammet. Konsekvensutredning og endelig søknad sendes på høring før saken
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sluttbehandles hos Sysselmannen. Sluttbehandling vil innebære vurdering av
konsekvensutredningen, vurdering av behovet for tilleggsutredninger, eventuell godkjenning av
konsekvensutredningen og behandling av endelig søknad.
Høringen
Sysselmannen ber høringspartene vurdere hvilke tema og mulige virkninger som bør vurderes i
konsekvensutredningene av prosjektet. Høringspartene vil senere få anledning til å kommentere
forslaget til konsekvensutredning.

Frist for å komme med innspill er 29. april 2020.
Høringsuttalelser sendes pr epost til firmapost@sysselmannen.no

Tilleggsinformasjon
Longyearbyen lokalstyre har 20. februar sendt ut varsel om planoppstart for delplan for nytt deponi
og høring av forslag til planprogram. Kommentarer til varsel om planoppstart og til forslag til
planprogram skal sendes til Longyearbyen lokalstyre.

Med hilsen

Morten Wedege
miljøvernsjef

Berit Vasstrand
arealplanrådgiver
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