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Longyearbyen planområde - delplan for deponi for forurensede masser og avfall
- krav om særskilt konsekvensutredning – korrigert tekst
Sysselmannen viser til vårt brev av 17.03.2020, vår referanse 20/00442-3, med krav om særskilt
konsekvensutredning. Ved en inkurie inneholdt brevet en intern kommentar som skulle vært fjernet
før brevet ble sendt ut.
Vi ber dere derfor se bort fra vårt brev av 17.03.2020, vår referanse 20/00442-3. Under følger
korrigert tekst.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Sysselmannen viser til dialog mellom Longyearbyen lokalstyre vedrørende opphør av avfallsdeponi
i Adventdalen og Lokalstyrets planer om nytt avfallsdeponi. Det har gjennom dialogen kommet
fram at det er svært sannsynlig at nytt avfallsdeponi vil utløse krav om særskilt
konsekvensutredning etter svalbardmiljølovens § 59.
Sysselmannen mottok 20. februar 2020 varsel om oppstart av delplanarbeid for nytt avfallsdeponi.
Om tiltaket
Longyearbyen lokalstyre har behov for et nytt avfallsdeponi og ønsker å etablere det syd for
Longyearbyen lufthavn, like øst for Gruve 3 og med adkomst fra veien opp mot Platåberget. Det
konkrete området er relativt uberørt, men ligger like bygningene ved Gruve 3 og gruvens steintipp.
Lokalstyret mener området er egnet for deponi da det er naturlig adskilt fra overvann oppstrøms ved
veien til Gruve 3, samt to bekkedrag på hver side av området. Vannføringen er liten, noe som
redusere risikoen for forurensning. Videre skriver Lokalstyret at området ligger gunstig til mht
tilgjengelig vei og infrastruktur, og at det er ikke kjente frilufts- og naturverdier der. Plasseringen
skal muliggjøre et mindre skjemmende deponi, visuelt sett.
Anslått areal for selve deponiet er ca. 50 000 kvm. Høyden skal utredes i planprosessen. Det skal
avsettes areal for sigevannsdam og overvannsgrøfter. Behov for eventuelt renseanlegg skal avklares
i planprosessen. Deponiet planlegges for et 50 - års perspektiv.
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Nåværende planformål er kultur-, natur- og friluftsområde (KNF): Området er delvis omfattet av
sikringssone for kulturminner, faresone for ras og skred og faresone for høyspentanlegg.
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, konsekvensutredningsforskriften).
Av konsekvensutredningsforskriften § 3, 1.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 planområdet, 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. forskriftens § 3 2.ledd.
Som det fremgår av forskriftens ordlyd 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 miljøverdier, om de er irreversible eller av lang varighet.
Det planlagte deponiet har et areal på ca. 50 dekar. I tillegg kommer areal for sigevannsdam, grøfter
og for eventuelt renseanlegg. Deponiet er planlagt i et område som ikke er direkte berørt i dag, men
som ligger i nærheten av steintipp ved den nedlagte Gruve 3. Området ligger utenfor
tettbebyggelsen i Longyearbyen, men i nærheten av flyplass, småbåthavn, skytebane og
hytteområde ved Vestpynten. Deponiet vil sannsynligvis få betydelig landskapsvirkning.
Det store arealet vil kunne medføre at store vannmengder vil renne gjennom de deponerte massene
og området nedstrøms deponiet kan bli påvirket av denne avrenningen. Avrenningen vil finne sted i
driftsfasen for deponiet, men også i perioden etter at deponiet er avsluttet, og utvaskingen vil ha
lang varighet. Etablering av deponi er også en tilnærmet irreversibel løsning, ettersom det vil være
svært ressurskrevende å flytte massene på et senere tidspunkt. Landskapsvirkningen vil derfor være
en synlig påvirkning. Det må utredes hva som må gjøres for å redusere forurensingen fra området
og hvordan tiltaket kan skjemme landskapet minst mulig. Det er også viktig å utrede om
byggegrunnen er stabil nok med hensyn til deponering av avfallsmengdene. Disse forholdene
synliggjør behovet for en konsekvensutredning i saken.
Sysselmannen vurderer at det planlagte deponiet er av en slik karakter at det vil kunne få mer enn
ubetydelig virkning for miljøet utenfor planområdet og betydelig og langvarig virkning innenfor
planområdet. Ut fra de opplysninger som foreligger, kan vi ikke utelukke at avrenning fra deponiet
kan, påvirke miljøet utenfor planområdet. Tiltaket utløser krav om konsekvensutredning.
Videre prosess
Jf. konsekvensutredningsforskriftens § 4 må tiltakshaver sende forhåndsmelding med forslag til
utredningsprogram for deponiet til Sysselmannen. Sysselmannen mottok dette fra Longyearbyen
lokalstyre 13. mars 2020, og Sysselmannen skal sende 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.
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Prosessen med særskilt konsekvensutredning foregår uavhengig av en delplanprosess, 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. I dette tilfellet er det alt varslet oppstart av arbeid med delplan for
deponi. Sysselmannen anbefaler at fremdrift i planprosessen avpasses i forhold til fremdrift av
konsekvensutredningen, slik at plassering og omfang av tiltaket avklares før planforslag sendes til
offentlig ettersyn og høring.
Vedtak
Med hjemmel i svalbardmiljølovens § 59, 4.ledd, jf. forskrift om konsekvensutredninger og
avgrensning av planområdene på Svalbard § 3, anses konsekvensutredning av omsøkte deponi
nødvendig. Utredningen skal gjennomføres i tråd med svalbardmiljølovens §§ 59 flg. og
forskriftens §§ 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.

Med hilsen

Morten Wedege
miljøvernsjef

Berit Vasstrand
arealplanrådgiver
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