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Miljødirektoratets uttalelse til konsekvens-
utredning for ny energiforsyning til Isfjord Radio 
 
Miljødirektoratet ser nytten av tiltaket og at det er valgt løsninger som samlet 
sett gir minst mulig negative konsekvenser. Vi anbefaler at krav til gjennomføring 
av anleggsperioden og avbøtende tiltak som skal gjennomføres, synliggjøres og 
tas inn som vilkår i tillatelsen. 

Det vises til brev datert 26.11.2021, om høring av konsekvensutredning for etablering av ny 
energiforsyning på Isfjord Radio.  
 
Uttalelsen er avgrenset til Miljødirektoratets ansvarsområder innen miljøhensyn i 
arealplanleggingen.  

Saken  
Store Norske Spitsbergen Kulkompani (Store Norske) ønsker tillatelse til å bygge ny fornybar 
energiløsning med tak-, fasade- og bakkemonterte solceller og vindturbin ved Isfjord Radio. 
Virksomheten har i dag dieselaggregat. Materialet består av søknad og konsekvensutredning.  

Generelle kommentarer 
Miljødirektoratet ser nytten av tiltaket og konsekvensutredningen gir grundige beskrivelser og 
vurderinger av tiltakets virkninger. Vi ber likevel Sysselmesteren vurdere dilemmaet med den 
valgte fornybare energiløsning og påvirkningen dette har på naturen på Svalbard, særlig i lys av 
det overordnede målet om å bevare Svalbards særegne villmarksnatur og faren for presedens. 
Dersom en tillatelse gis vurderes det viktig at denne rammes inn på en måte som ikke skaper 
presedens for fremtidige saker.  

Søknaden 
I søknaden er det valgt løsninger som basert på konsekvensvurderingen gir minst mulig 
konsekvenser samlet sett. Konsekvensutredningen omtaler aktuelle avbøtende tiltak for alle 
tema, men vi kan ikke se at søknaden omtaler hvilke avbøtende tiltak som skal gjennomføres. For 
å oppnå minst mulig negative konsekvenser anbefaler vi det settes vilkår om at avbøtende tiltak 
videreføres og gjennomføres.  
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Søknaden mangler omtale av anleggsfasen og forberedelsene til denne. Behovet for 
grunnundersøkelser er omtalt i tiltaksbeskrivelsen i konsekvensutredningen, men ikke nevnt i 
søknaden. Det bør settes vilkår om at inngrep i forbindelse med anleggsfasen og forberedelser 
som grunnundersøkelser skal foreligge. Dette er spesielt viktig fordi inngrepene i denne fasen 
kan bli så omfattende at vegetasjon og flora påvirkes negativt. Uten minimering av inngrep og 
evt. reetablering kan også andre tema som landskap og kulturmiljø påvirkes negativt. 

Fauna/dyreliv/flora/vegetasjon 

Konsekvensutredningen 
Konsekvensutredningen virker å være god og forholdet til flora og fauna er godt beskrevet og 
vurdert. Vi vil likevel bemerke at Miljødirektoratets veileder ikke er lagt til grunn i utarbeidelsen 
av konsekvensutredningene. Dette gjør at tema som "verneområde" og "landskapsøkologi og 
landskapsøkologiske sammenhenger" i liten grad er omtalt. For eksempel er ikke verdi og 
påvirkning vurdert for verneområdet, slik det anbefales etter ny veileder for 
konsekvensutredning for naturfaglige tema (M1941). 

Søknaden 
Basert på rent naturfaglige hensyn er utbyggingsalternativ 1A (kun solcelle på bygg) det som har 
minst negative følger for fagtema flora og fauna. Tiltaket medfører her ingen negativ konsekvens. 
Imidlertid er dette sannsynligvis ikke en realistisk løsning, da energibehovet (worst case scenario) 
trenger mer energi enn solanlegget alene kan levere. Utbygger har derfor søkt om en vindturbin 
og solcelleanlegg i delområde 3 – utbyggingsalternativ 3C. Ut ifra utredningene som er gjort 
fremstår dette som den beste løsningen for fagtema flora og fauna. Området ligger lengst unna 
verneområdet ved Isfjord radio, og er dermed det alternativet som vil påvirke verneområdet 
minst. Det samme antas å gjelde for fugl generelt, da vindturbinen vil bli plassert lengst mulig 
unna de mest verdifulle områdene for fugl og fugletrekk, både lokalt og regionalt. 
 
Videre foreslås det i søknaden å etablere et 1500 m2 anlegg for solceller i delområde 3. Dette vil 
ha liten påvirkning på fauna, men vil potensielt ha påvirkning på flora da det vil medføre et 
direkte arealbeslag. Det er imidlertid ikke påvist at dette berører arealer med noen betydelig 
verdi, slik at samlet sett er konsekvensen angitt å være lav.  
 
Det framkommer av søknaden at det skal etableres en ny terrengtrase, dette ser ikke ut til å være 
omtalt i konsekvensutredningen. Hvis det er behov for fysiske inngrep her er det en svakhet ved 
materialet at dette ikke framkommet av konsekvensutredningen. Kabelgrøfta som er nevnt i 
konsekvensutredningen, er ikke omtalt i byggesøknaden, og dersom det er behov for denne, bør 
dette også synliggjøres i søknad.  

Avbøtende tiltak 
Både for nye traseer og for kabelgrøfta vil det være viktig med avbøtende tiltak for å redusere 
konsekvensen i driftsfasen. I konsekvensutredningen er dette omtalt, og det forutsettes at dette 
følges opp i arbeidet som skal gjennomføres.  
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Landskap 

Konsekvensutredningen 
Konsekvensutredningen gir en illustrativ og grundig gjennomgang av alternativene som 
begrunner verdisetting og omfang for landskapstemaet. Utredningen viser at én turbin påvirker 
landskapsbildet mindre enn tre lavere turbiner og plassering i delområde 3 gir minst påvirkning. 
Solceller på takplatene medfører at Isfjord Radio mister noe av sitt rustikke preg ved at takene vil 
framstå som nye. Så vidt vi kan se, er det ikke utdypet om dette gir utslag på vurdering av 
påvirkning for landskapstemaet. Dette kan ha betydning for samlet vurdering av konsekvenser av 
tiltaket siden fasadeendringene har stor betydning for Isfjord Radio som kulturminne og 
kulturmiljø. 

Søknaden 
Byggesøknaden legger opp til at det etableres solcellepark og vindturbin i delområde (nr. 3).  Sett 
i sammenheng med vurderingene i konsekvensutredningen for landskap, vil denne løsningen 
minimere tiltakenes fotavtrykk og gir minst konsekvenser for omgivelsene og landskapet. 
Etablering av de nye installasjonene i delområde 3 gir avstand til bebyggelsen på Isfjord Radio 
som er positivt for opplevelsen av det kulturhistoriske landskapet. Miljødirektoratet anser at 
beste løsning for å minimere landskapsvirkningene er valgt.  

Avbøtende tiltak 
Søknaden oppgir ingen avbøtende tiltak. For å minimere effekten av inngrepet, anbefales det at 
man tar inn landskapsutredningens forslag til avbøtende tiltak i forbindelse med skade på 
markdekke, herunder å ta av tuer som kan reetableres etter endt anleggsvirksomhet.  

 

Villmark 
Forholdet til villmarksnaturen er vurdert og Miljødirektoratet er enig i vurderingene. 

 

Oppsummering 
Miljødirektoratet ser nytten av at tiltaket gjennomføres. Det er positivt at det i søknaden er valgt 
tekniske løsninger og lokalisering som gir minst mulig negative konsekvenser. Betydningen av å 
innføre de skisserte løsninger for fornybar energi bør vurderes utover den konkrete saken og for 
Svalbard generelt. 
 
Vi savner informasjon om hvilke avbøtende tiltak som skal gjennomføres, samt hvordan hensynet 
til miljø skal ivaretas i anleggsperioden. Dette anbefales tatt inn som vilkår for tillatelsen.  
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Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Steinulf Hoel Anne Elisabeth Katmo 
seksjonsleder seniorrådgiver 
 
 
Kopi til: 

Riksantikvaren Boks 8196 Dep 0034 OSLO 
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