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Vedtak av arealplan for Sveagruva arealplanområde
Viser til oversendelse av arealplandokumenter for Sveagruva planområde 29.5.2017.

Sysselmannen fatter med dette vedtak om å godkjenne arealplanen for Sveagruva med
midlertidig varighet frem til 1.7.2020, i henhold til svalbardmiljøloven § 52.

Prosess
Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK) har gjennomført planprosess for arealplan for
Sveagruva planområde etter svalbardmiljøloven kapittel VI. Planarbeidet ble igangsatt for å legge
til rette for bruk av eksisterende infrastruktur i Svea til forskning, undervisning og reiseliv i
driftshvileperioden for kullvirksomheten, jfr. fastsatt planprogram og planbeskrivelsen til
arealplanen. Varsel om oppstart ble kunngjort i mai 2016, sammen med forslag til planprogram.
Planforslaget var ute til offentlig ettersyn fra 13. oktober til 13. november 2016. Sysselmannen
fremmet innsigelse til planforslaget på grunn av mangelfulle utredninger av konsekvenser av ny
virksomhet, med vekt på konsekvensene planområdet. Konsekvensene som ble identifisert i
planarbeidet var heller ikke fulgt opp med avbøtende tiltak knyttet til planforslaget.

Vurdering
Til tross for mangelfulle utredninger i planarbeidet er det grunn til å tro at aktivitet i tråd med
planforslaget på lang sikt vil kunne få potensielt store konsekvenser for naturmiljøet i områdene
rundt Svea. SNSK og Sysselmannen har vært i dialog for å vurdere ulike alternativer for endring av
planforslaget. Sysselmannen mener innsigelsen kan trekkes med oversendt planforslags
begrensninger i overnattingskapasiteten som kan tilbys innenfor planområdet kombinert med at
planen vedtas med midlertidig varighet.
I planprogrammet og planbeskrivelsen fremgår at tidshorisonten er knyttet til driftshvileperioden.
Det er pr. i dag ikke klart hva som skal være rammene for videre aktivitet i Svea. Et vilkår om
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tidsbegrensning er både begrunnet i denne spesielle situasjonen og det forholdet at en
tidsbegrensing reduserer risikoen for negative miljøkonsekvenser når utredningene i planprosessen
er mangelfulle. Den gjennomførte planprosessen med utredninger har ikke gitt tilstrekkelige svar på
hva som vil være konsekvensene av bruk av Svea til turisme, forskning og undervisning, og en plan
uten midlertidig varighet er derfor ikke tilrådelig. Tidsbegrensingen vil ivareta SNSK sitt ønske om
å legge til rette for turisme, forskning og undervisning i driftshvileperioden, samt gi tilstrekkelig tid
til å utarbeide en plan for Svea etter driftshvileperioden.
Gjennom Meld.St.32 (2015-2016) Svalbard er det avklart at det skal utarbeides en helhetlig
forvaltningsplan for område 10, der reiseliv vil være en viktig tema. Bruken av områdene rundt
Svea arealplanområde må også vurderes i en slik sammenheng.
Omlegging fra gruvedrift til reiseliv, forskning og undervisning i Svea kan utløse krav til særskilt
konsekvensutredning etter svalbardmiljøloven § 59. Siden rammene for planarbeidet er
driftshvileperioden og at situasjonen på lengre sikt er uavklart, ble det ikke vurdert å kreve særskilt
konsekvensutredning. Dersom det skal tilrettelegges for reiseliv, forskning og undervisning i
planområdet utover driftshvileperioden, må det gjennomføres en fullstendig utredning av hvilke
konsekvenser tilretteleggingen kan ha for området utenfor planområdet.
Ved neste revidering av arealplanen er det behov for å ta en helhetlig gjennomgang av
arealplankartet med vurdering av alle arealformålsområdene. Vi ser at grensene er unøyaktige og
det er i noen tilfeller usikkert hvorfor områdene er regulert som de er. SNSK ønsket ikke å sette i
gang en større jobb med plankartet og tilknyttede bestemmelser under denne revisjonen av
arealplanen, siden situasjonen med videre drift er uavklart og planen nå skal legge til rette for
alternativ bruk i driftshvileperioden. Ved neste revidering må det gjennomføres en helhetlig
gjennomgang av hele arealplanen og alle formålsområdene med bestemmelser.
Arealplanen vedtas med tidsbegrenset varighet frem til 1.7.2020. Etter dette er ikke arealplanen
gyldig og uten ny arealplan må arealene forvaltes etter bestemmelsene i Svalbardmiljøloven som
gjelder for planområder uten vedtatt plan.
Arealplanen består av følgende dokument:
Planbeskrivelse
Vedlegg 1_Planbestemmelser Sveagruva.pdf
Vedlegg 2a_Plankart Svea - hovedkart.pdf
Vedlegg 2b_Plankart Svea-A2-utsnitt sentrum.pdf
Vedlegg 3_ROS_Sveagruva.pdf
Vedlegg 4_Kulturminner og bygninger med bevaringsverdi i Svea.pdf
Vedlegg 5_Kulturminnen vid Sveagruvan_Avango_ revidert 2002 26.5.17.pdf
Vedlegg 6_ forurenset grunn Svea_Akvaplan Niva 26.5.17.pdf
Vedlegg 7_Vurdering skredfare_NGI 26.5.17.pdf
Vedlegg 8_Ferdsel og virkninger utenfor planområdet.pdf
Vedlegg 9_Innspill planprogram med kommentarer.pdf
Vedlegg 10_Innspill planforslag med kommentarer.pdf
Vedlegg 11_Vedtak riksantikvaren.pdf
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Vedlegg 3 til og med 11 er ikke vedlagt denne oversendelsen, men kan ses på sysselmannens
hjemmesider: www.sysselmannen.no

Vedtak av arealplan jf. svalbardmiljøloven § 52 andre ledd
Sysselmannen vedtar arealplanen for Sveagruva planområde med midlertidig varighet frem til
1.7.2020 med følgende dokument:
- Planbeskrivelse, vedtatt 23.6.2017
- Planbestemmelser, vedtatt 23.6.2017
- Plankart, vedtatt 23.6.2017
Arealplanen godkjennes på følgende vilkår:
- Arealplanen er gyldig frem til 1.7.2020, etter denne datoen er ikke arealplanen gyldig
- Levert plankart i SOSI-format må endres dersom det viser seg å være feil i filen under SOSIkontroll
Planansvarlig skal sørge for å kunngjøre godkjent plan straks den er vedtatt.
Vedtaket kan påklages til klima- og miljødepartementet innen tre uker etter at dette brevet er
mottatt, jf. forvaltningsloven §§ 28-29. En eventuell klage stiles til departementet, men sendes til
Sysselmannen.

Med hilsen

Knut Fossum
miljøvernsjef

Andrine Kylling
rådgiver natur- og arealforvaltning

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskreven signatur
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Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Svalbard Science Forum
Klima- og miljødepartementet
Kartverket
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Association of Arctic Expedition Cruise Operators - AECO
Riksantikvaren
Norges Vassdrags- og energidirektorat ( NVE )
LPO arkitekter Longyearbyen
Kystverket Troms og Finmark
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