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Fastsatt utredningsprogram for konsekvensutredning – deponi for forurensede
masser og avfall i Longyearbyen - sml § 59
Sysselmannen på Svalbard (Sysselmannen) viser til oversendt forhåndsmelding og forslag til
utredningsprogram for etablering og drift av deponi for forurensede masser og avfall i
Longyearbyen på Svalbard.
Forhåndsmelding og forslag til utredningsprogram for etablering av deponiet var ute til offentlig
ettersyn fra 19. mars til 29. april 2020. Det kom seks (6) innspill til forslaget til utredningsprogram.
I tillegg kom det en påminnelse fra grunneier om at det er behov for en grunnleieavtale med staten
ved Nærings- og fiskeridepartementet. Longyearbyen lokalstyre har 29. mai gitt kommentarer til
innspill og forslag til nytt utredningsprogram.
Innspillene er oppsummert i vedlagte dokument, hvor det også fremkommer hvorvidt innspillene er
innarbeidet i det fastsatte utredningsprogrammet. Utredningsprogrammet er fastsatt på bakgrunn av
mottatte innspill og Sysselmannens vurderinger.
Fastsettelse av utredningsprogram
Med hjemmel i § 4 i forskrift om konsekvensutredninger og avgrensing av
planområdene på Svalbard, jfr. svalbardmiljølovens § 59, fastsetter Sysselmannen med
dette utredningsprogram for konsekvensutredning for deponi for forurensede masser
og avfall i Longyearbyen.
Fastsatt utredningsprogram er vedlagt. Fastsettelse av utredningsprogram kan ikke påklages, jf.
nevnte forskrift § 4.
Videre prosess
Tiltakshaver kan nå utarbeide konsekvensutredningen på bakgrunn av utredningsprogrammet.
Når konsekvensutredningen og endelig søknad om tiltaket foreligger, skal Sysselmannen sende
konsekvensutredningen på høring. Sysselmannen setter en rimelig frist for uttalelse til
konsekvensutredningen, fristen bør ikke være kortere enn åtte uker. Sysselmannen kan, på bakgrunn
av høringen, stille krav om nærmere undersøkelser eller tilleggsopplysninger. Deretter avgjøres det
om konsekvensutredningen kan godkjennes.
Postadresse:
Postboks 633
9171 LONGYEARBYEN

Besøksadresse:
Vei 309-6
9170 LONGYEARBYEN

Telefon:
79 02 43 00

E-post og internett:
firmapost@sysselmannen.no
www.sysselmannen.no

Sysselmannen gjør oppmerksom på at tillatelse til et tiltak ikke kan gis før virksomhet og anlegg er
i samsvar med arealbruk og bestemmelser i godkjent arealplan og konsekvensutredningen er
godkjent. Gjeldende arealplan for Longyearbyen åpner ikke for etablering av nytt deponi på de to
alternativene som skal utredes. Arealet må derfor reguleres ved revisjon av arealplanen eller ved
egen delplan før tillatelse til tiltaket kan gis. Kravet om konsekvensutredning er knyttet til tiltaket,
og vi understreker at dersom det i arealplanprosessen kommer fram opplysninger som fører til
behov for tilleggsutredninger, vil det bli stilt krav om slike utredninger overfor tiltakshaver.
Risikoen ved å ikke avvente godkjent arealplan før man igangsetter konsekvensutredning av tiltaket
må således bæres av tiltakshaver.
Det kan også være behov for tillatelser fra andre myndigheter.
Ta gjerne kontakt om det er behov for avklaringer underveis i utredningsprosessen.
Kopimottakere:
Norsk Polarinstitutt Tromsø
Nærings- og fiskeridepartementet
Miljødirektoratet
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Klima- og miljødepartementet
Telenor Svalbard AS
Helse - og omsorgsdepartementet
Mattilsynet Region Nord - Avdeling Troms og Svalbard
Riksantikvaren

Med hilsen
Morten Wedege
miljøvernsjef

Berit Vasstrand
arealplanrådgiver
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