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1 Innledning 
1.1 Sammendrag  
Den fremtidige gruvedriften vil ved foreslått lokalitet kunne benytte eksisterende infrastruktur og 
anlegg, og lokaliseringen vurderes som best egnet i et miljøperspektiv da det i sør er plass til å løse 
drenering og avrenning på en slik måte at man minimerer spredning av filtrat til nærliggende 
områder, bekker og til fjorden.  

Valgt variant er et resultat av en helhetsvurdering der konsekvensene for både miljø og samfunn er 
belyst. Med foreslått utforming og lokalisering kan man sikre sikker deponering av restavfall fra 
gruvedriften i Barentsburg til den blir nedlagt.  

1.2 Bakgrunn  
Gruvedrift er kjernevirksomheten til Trust Arcticugol (TA) i Barentsburg og det vil være tilgang på kull 
i 15-20 år til med dagens uttak. Overskuddsmasser fra gruvedriften blir i dag deponert ved 
Isbjørnodden. Omfanget og høyden på dette deponiet har nådd kritiske dimensjoner og videre drift 
kan føre til selvantenning. TA har derfor behov for å finne en ny deponilokalisasjon som kan sikre 
forsvarlig videreføring av dagens virksomhet.  

Iht. svalbardmiljøloven (sml.) §59 er det utarbeidet en særskilt konsekvensutredning som vurderer 
ulike lokaliseringer og som konkluderer med at et nytt deponi sør for Barentsburg er best egnet. 
Konsekvensutredningen kan leses i sin helhet HER.1 

Denne delplanen baserer seg på fastsatt planprogram datert 13.12.2019 og er utarbeidet i tråd med 
sml. og planveilederen. Den særskilte konsekvensutredningen fra 2018 danner et viktig 
kunnskapsgrunnlag, men er supplert med nyere tilleggsutredninger og mer inngående kunnskap om 
valgt løsning.  

1.3 Formål 
Formålet med delplanarbeidet er å sikre tilstrekkelige arealer slik at TA også i fremtiden kan 
deponere avgangsmasser og slagg fra eksisterende gruvedrift på en sikker måte. Med utgangspunkt i 
sml. er det behov for å utarbeide en ny delplan som avklarer arealbruken innenfor Barentsburg 
planområde.  

Planlegging etter kapittel VI i sml skal «… legge til rette for samordning av de ulike interessene som 
knytter seg til arealdisponering og utforming av bebyggelsen i planområdene. Det skal gi grunnlag for 
beslutninger om bruk og vern av ressurser og om utbygging, og bidra til å fremme estetiske hensyn.»  

Delplanen gir i så måte kun en avklaring på arealbruken og vurderer tiltaket med utgangspunkt i det 
overstående. Gjennomføring av tiltaket avhenger derfor også av nødvendige tillatelser fra grunneier 
og tillatelser gitt av forvaltningsmyndighet, som på gitt tidspunkt er Miljødirektoratet. Et eventuelt 
vedtak av planen gir ingen føringer for om en slik virksomhet vil bli godkjent iht. sml. eller annet 
regelverk, og eventuelt hvilke andre vilkår som blir gjort gjeldende.  

1.4 Organisering  
LPO arkitekter er engasjert av Trust Arcticugol for å utarbeide dokumentene til planprogram og 
forslag til arealplan med bestemmelser og beskrivelse. LPO har vært adressat for alle innspill.  

 
1 https://www.sysselmannen.nostart 

https://www.sysselmannen.no/contentassets/823e59b5c69d4ab7834767bb12b34ac2/konsekvensutredning-for-et-nytt-deponi-for-produksjonsavfall-i-barentsbu....pdf
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Planarbeidet baseres i stor grad på konsekvensutredning OT-01-01-04-18 (2018), utarbeidet av 
Trusten Arcticugol. Konsekvensutredningen er supplert med utfyllende undersøkelser og 
tilleggsutredninger der planprogrammet har stilt dette som krav. 

Lover og føringer 

Planarbeidet er utført iht. 

Lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven), ikrafttredelse 1.7.2002 
Vedtatt endring i forskrift etter svalbardmiljøloven, ikrafttredelse 1.1.2014 
Lov om Svalbard (svalbardloven), sist endret 28.10.2019 
Lov om forvaltning av naturens mangfold kap. VII, ikrafttredelse 1.1.2016 
 
1.5 Beskrivelse av planlagt tiltak.  
Det planlagte deponiet lokaliseres sør for tettstedet Barentsburg, like nord for eldre deponi tilknyttet 
Kontraktsgruva. Deponiet vil ha en nærmest rektangulær form med gjennomsnittsbredde ca. 320 m 
og gjennomsnittslengde ca. 460. Prosjektert deponi er ca. 148 daa stort. Høyden på deponiet skal 
ikke overstige 10m og deponiets kanter skal utformes med maksimalt fall på 25 grader. Overflaten av 
deponiet vil ha en jevn helning mot sjøen for å sikre avrenning. Omfanget av deponerte masser er ca. 
1,2 millioner kubikk over en periode på ca. 20 år.   

Det vil etableres en avledningsgrøft og jorddike mot fjorden som skal samle opp eventuelt sigevann 
og etableres fem prøvetakningspunkter som skal benyttes til TAs planlagte miljøoppfølgingsprogram.  

1.6 Planstatus i området 

 

Figur 1 Nedskalert versjon av gjeldende arealplan for Barentsburg, vedtatt 2004. Planområdet for nytt deponi er markert 
med tykk rød stiplet linje og ligger innenfor arealplanen.  
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Gjeldende arealplan for Barentsburg ble vedtatt i 2004 og består av et arealplankart med formål, 
tegnforklaring og forklarende notis. Det aktuelle området for deponi er avsatt til natursone i 
gjeldende plan.  

Parallelt med utarbeidelse av denne delplanen pågår det arbeid med ny arealplan for hele 
Barentsburg planområde. Det arbeidet ble startet i 2015, men forventes å ta noe lengre tid. Som 
følge av behovet for nytt deponi er deponiområdet behandlet som en egen delplan. 

1.7 Planens avgrensning 
Planavgrensningen er satt slik at hele arealet mellom de to bekkene, eksisterende veg på oversiden 
og sjøkanten på nedsiden er inkludert. Selve deponiområdet avgrenses av et eget 
bestemmelsesområde. Bekkene og vannkanten inkluderes først og fremst fordi det vil inngå i det 
fremtidige miljøovervåkningsprogrammet. Oversiden av eksisterende veg er inkludert for å sikre 
videreført areal til eksisterende og eventuelt utbedret avledningsgrøft for overvann. Sikringssoner for 
kjente kulturminner er vist i utsnittet under og ligger i sin helhet utenfor planområdet.  

 

Figur 2 Nedskalert illustrerende versjon av plankart med forklarende påskrift, Illustrasjon av prosjektert deponiet og 
fremhevet sikringssoner for kjente kulturminner utenfor planområdet. 
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1.8 Beskrivelse av planområdet 

  

Figur 3 Illustrasjonen viser nytt deponiområde. Deponiet etableres nesten tre kilometer sør for Barentsburg gruve, like nord 
for et eldre deponi fra Kontraktsgruva. Kilde grunnlagskart: Toposvalbard. 

Plasseringen av det nye deponiet er mellom den nordlige grensen av Kontraktsgruva og den sørlige 
grensen av tettstedet Barentsburg. Planområdet ligger i en fjellside med slake skråninger, ved foten 
av Grønfjordfjellet, like ved Grønfjorden.  

Området er i dag ikke i bruk, og TA er heller ikke kjent med tidligere arealbruk i området. Det er 
kjørespor i terrenget som går gjennom området, men dette er sannsynligvis tilknyttet det eldre 
deponiet ved Kontraktsgruva og er ikke i bruk i dag.  
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2 Planprosessen 
Under følger en kort oppsummering av planprosessen så langt.  

NÅR HVA ER GJORT 
23.05.2017 Forhåndsmelding jf. Sml. §59.3 1.ledd 
17.07.2017 SMS vedtak; krav om særskilt konsekvensutredning 
29.11.2017 Innsendt forslag til utredningsprogram  
04.12.2017-26.01.2018 Høring av utredningsprogram med forhåndsmelding 
28.02.2018 Fastsatt utredningsprogram for nytt deponi 
20.07.2018- 21.09.2018 Høring av særskilt konsekvensutredning  
16.04.2019 Sysselmannen godkjenner konsekvensutredningen 
11.07.2019 Innsendt forslag til planprogram og varsel om oppstart med delplan 
11.07.2019 - 16.08.2019 Høringsperiode planprogram 
14.11.2019 Innsendt planprogram til SMS for godkjenning 
xx.xx.2020 Kunngjøring av fastsatt planprogram og høring av planforslag  
 Vedtatt delplan 

 

 

Figur 4 Varsel om oppstart av delplanarbeidet, annonsert i Svalbardposten 11.juli.2019 
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3 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
 

Bruk 

Området er i dag ikke i bruk, og TA er heller ikke kjent med tidligere arealbruk i området. Det er 
kjørespor i terrenget som går gjennom området, men dette er sannsynligvis tilknyttet det eldre 
deponiet ved Kontraktsgruva og er ikke i bruk i dag.  

 

3.1 Miljø 
 

Landskap 

Planområdet ligger på østsiden av Grønfjorden i et landskap som oppleves som en del av 
gruvesamfunnet Barentsburg. Det ligger kun drøye 100 meter nord for et eksisterende deponi og ca. 
2,6 km sør for tettstedet. Fra Grøndalselva i sør til Heerodden ved Isfjorden er det flere eksisterende 
deponier, vegtraseer og tydelige spor etter menneskelig aktivitet.  

 

Figur 5 Nytt deponi planlegges som en del av utbredelsesområdet for gruvesamfunnet Barentsburg. Illustrasjon LPO, 
grunnkart Toposvalbard.  
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Utbredelsesområdet for gruvedriften i Barentsburg forholder seg i stor grad til det slakt skrånede 
landskapsrommet som ligger øst for Grønfjorden og som avgrenses av høyere taffelberg i bakkant. 
Planlagt nytt deponi vil ligge i samme del av terrenget og avgrensningen knyttes i øst til en 
eksisterende veg, i vest av strandlinjen og to bekker hhv. nord og sør. Bekkene kommer av 
smeltevann fra fjelliene i overkant av planområdet og har dannet tydelige bekkelier i landskapet.  
Disse er inkludert i planområdet da prøvetaking og miljøoppfølgingsprogrammet er knyttet til disse. 
Selve kanten til deponiet er prosjektert med tilstrekkelig avstand til både fjorden og bekkene. 

Planområdet er en del av det store landskapsrommet ved Grønfjorden, avgrenset av Grønfjordfjellet i 
øst. Terrenget i planområdet er typisk for de fjordnære områdene på denne delen av Svalbard. Med 
slake områder nær fjorden og bratte skrenter opp mot et høyereliggende platå i bakkant. De viktigste 
faktorene som har skapt landskapet rundt Barentsburg er «frostforvitring, nedbrytning og avsetning 
som har ført til dannelsen av slake taffelberg som ligner på avkortede pyramider».2 Disse 
karakteristiske fjellformasjonene følger fra Grøndalen hele veien ut til tettstedet.  

I forbindelse med kartleggingen av inngrepsfri natur på Svalbard er området hvor deponiet 
planlegges tilknyttet allerede eksisterende tyngre inngrep3.  

Vegetasjon og planteliv 

Planområdet hvor deponiet skal lokaliseres klassifiseres som tundravegetasjon ved indre fjorder som 
inkluderer de indre breddeområdene av store fjorder som Isfjorden, Bellesund, Kongsfjorden, 
Wijdefjorden og Woodfjorden. Dominerende plantearter er arktiske og arktisk-alpine med 
sirkumpolar eller nesten sirkumpolar utbredelse. Dessuten er det nokså utbredt amfiatlantiske arter. 
Innenfor planområdet finnes flere arter av urter, gress, blomster, moser og lav. Nytt deponi 
beslaglegger et område hvor vegetasjonsdekket i liten grad er berørt.  

Som følge av at terrenget er flatere nærmest Grønfjorden er det synlig mer vegetasjon i det området.  

Dyreliv 

I forbindelse med utarbeidelsen av konsekvensutredningen ble det ikke registrert noen 
dyrehabitater, liggeplasser for sjødyr eller fuglereir innenfor planområdet. Det er heller ikke avdekket 
nevneverdig fiskeriaktivitet i Grønfjorden, men det bedrives rekefiske i Isfjorden.  

Geologi 

Geologien innenfor planområdet «består av klipper og permafrostbergarter som danner et mange 
meters permafrostlag med sikker ugjennomtrengelighet for overflatevann og grunnvann.» (KU, 2018)  
I NGIs rapport4 beskrives planområdet som «Bergartene i planområdet tilhører 
Karolinefjellformasjonen og består av vekslende skifre og sandsteiner. (…) det er kun synlig berg nede 
langs strandkanten ved Grønfjorden. Ellers er hele terrenget dekket av løsmasser. Disse løsmassene 
representerer ulike større og mindre forhistoriske flomskred som har gått fra de høyereliggende 
områdene NØ for deponilokaliteten. Som et resultat er det forventet at disse massene i all hovedsak 
består av Tertiære bergartsfragmenter.  

 
2 State trust Arcticugol. 2018: Konsekvensutredning for nytt deponi av restavfall i Barentsburg gruve, dokument 
OT-01-01-04-18, side 22. Heretter omtalt som KU, 2018 

3 Miljødirektoratet, 2017.  Sammenhengende villmarksnatur på Svalbard, s.42.  
4 NGI 2018, Miljørisikovurdering av bruk av permafrost som naturlig geologisk barriere i deponi for slagg, aske 
og skeidestein, Barentsburg, Svalbard.  s 25-44 
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I terrenget over det aktuelle område sees flere skredrenner. (..) Flomskred er i stand til å 
transportere relativt store mengder masse i løpet av kort tid. Skredene er avhengige av vann, men i 
tilfeller der massene er svært vannmettet vil skredet kunne ha en stor gradient av 
grunnmassetransport av større blokker og steiner. Flomskredenes bane vil kunne skifte over tid, selv 
om gravitasjonen alltid vil dominere skredets bane. Større blokker og steiner avsettes først fra 
skredmassene ettersom skredet mister sin «bæreevne».   

Videre heter det i rapporten at «(..) I områder ved og i nærheten av dagens aktive dreneringsløp ble 
det observert relativt store klaster og bergartsfragmenter i hele terrengets fallretning). Dette tyder 
på at det i snøsmeltingsperioden er en betydelig vannføring. Enkelte mindre, ikke aktive og "forlatte" 
dreneringsløp ble også observert i sentrale deler av område og disse skiller seg ut i terrenget ved at 
de er assosiert med ansamlinger av grovere masser.» 
 
I konsekvensutredningen av 2018 konkluderer TA med at området ligger utenfor skredfare. 
Skredfarevurderingen utført av NGI viser derimot at den største delen av planområdet ligger utenfor 
kartlagt skredfare, men at øverste del av deponiområdet ligger innenfor faresonen.  

De største skredene bakenfor planområdet er ikke av nyere alder og det er få tegn på nylig utløste 
skred med betydelig massetransport. Samtidig påpeker NGI-rapporten av at det årlig transporteres 
en «ikke-ubetydelig» mengde løsmasser ned fjellsidene i forbindelse med snøsmelting og avrenning 
fra de bakenforliggende områdene». 

Selv om deler av terrenget bakenfor planområdet er over 30 grader helning og kan gi opphav til 
snøskred og delvis steinsprang er blokkstørrelsen begrenset som følge av at de sedimentære 
bergartene er sterkt påvirket av frostforvitring.   

Skredsonekartet fra NGI er tegnet med utgangspunkt i TEK 17 og ment benyttet i byggesaker for bygg 
og områder med permanent tilstedeværelse. Noe som ikke er situasjonen for det aktuelle deponiet.  
 

 

 

Figur 6 Faresonekart over med deponiet med faresoner med nominell årlig sannsynlighet. Nytt deponiområde er markert 
med det røde stiplede rektangelet. Kilde NGI 2018 
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Kulturminner 

Innenfor planområdet er det ikke registrert noen kjente kulturminner. Avgrensningen er endret fra 
planprogrammet til å nå ligge utenfor sikringssonen til det automatisk fredete kulturminnet ID 
99903, som består av to enkeltminner.  99903-1 Gruve med tipp ved Viftehuset og 99903-2 Gruve 
uten tipp. Begge er regulert med 100 m sikringssone som ikke berøres av planarbeidet. 

 

Figur 7 Det er ikke registrert kjente kulturminner innenfor foreslått planavgrensning. Planområdet er markert med sort 
firkant.  Kilde. Askeladden 

Forurensning 

Det er ikke grunn til å anta at grunnen eller planområdet er forurenset da det tidligere ikke har vært 
aktivitet innenfor planområdet.   

 

Figur 8 Det er ikke registrert forurensning i grunnen på grunnforensning.no. Da det ikke har vært aktivitet innenfor 
planområdet er det heller ikke gjennomført analyser. Planområdet er markert med sort firkant.  Kilde. 
https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/ 2019-12-02 

https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/
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3.2 Samfunn 
Kulldrift 

Det var kullutvinning som bidro til at det ble grunnlagt sovjetiske tettsteder på Svalbard og som 
fortsatt er selve grunnlaget for tettstedet Barentsburg. De fleste av tettstedets 400-500 innbyggere 
arbeider i gruven og bedriftene som betjener tettstedet ca. 2,6 km nord for planområdet. For tiden 
utvinnes det ca. 120 000 tonn kull i denne gruven. Kull som både dekker tettstedets behov og som 
eksporteres til europeiske land.  

 

Figur 9 Kart som viser eksisterende og planlagte gruver de årene. Kilde: TA 

Det kommer av det overnevnte at kulldriften har bidratt til at det er fast bosetning og utviklende 
infrastruktur i Barentsburg.  

Planområdet er i umiddelbar nærhet til et tidligere deponi fra Kontraktsgruva og tilknyttet 
eksisterende kjøreveg knyttet til dette deponiet.   

Barn og unge, friluftsliv og reiseliv 

Det ikke kjent friluftslivs- eller reiselivsaktivitet innenfor eller i tilknytning til planområdet. Området 
for deponiet ligger både så langt ut fra sentrum at det ikke er tilknyttet «hverdagsrekreasjon,» men 
samtidig som en så integrert del av tettstedets utbredelsesområde at det ikke er knyttet til friluftsliv 
eller reiselivsaktivitet. Det er ikke kjent at området er av interesse for barn og unge utover sporadisk 
og tilfeldig bevegelse gjennom området.  

For reisende som kommer fra Longyearbyen vinterstid går det en snøscootertrase langs eksisterende 
veg som fører til kontraktsgruva. Planområdet ligger innenfor sonen med skyteforbud og er derfor 
heller ikke tilknyttet jakt.   

Forskning 

Det er verken pågående eller planlagt forskningsarbeid tilknyttet planområdet.  

Selskapet Typhoon utfører årlig arbeid med bakgrunnsmiljøovervåking og lokal miljøovervåking om 
miljøforurensning i Barentsburg område og innenfor grensene av beskyttelsessonene rundt industri 
og næringsanlegg. I forbindelse med det pågående planarbeidet er det allerede etablert et nytt 
prøvetakningspunkt innenfor planområdet som er innlemmet i miljøoppfølgingsplanen. 
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Eiendom og eksisterende bygg og infrastruktur 

7. oktober 1931 vedtok Folkekommissærenes råd i Sovjetunionen at det skulle opprettes en statseid 
trust for utvinning og avsetning av kull og mineraler på Nordishavets øyer og kyst. Trusten fikk navnet 
Arcticugol (TA). Den tok over all eiendom, alle rettigheter og forpliktelser Sovjetunionen hadde på 
Svalbard.  

I 1932 kjøpte TA tomter og gruven Barentsburg av det hollandske selskapet Nespiko. Tomtene, 
gruven, maskinene, utstyret, redskapene og alle de andre verdiene anvist i avtalen fra 25.juli 1932 
ble kjøpt. På den måten ble TA i 1932 eier av fire tomter med totalt areal på 251 kvadratkilometer 
der det ligger tre store kullforekomster: Grumant, Pyramiden og Barentsburg.  

 

Figur 10 Utklipp fra SeEiendom.no. Planområdet ligger innenfor grunneiendom 18/1 

Trust Arcticugol (gnr/bnr 19/1) og den norske stat (gnr/bnr 18/1) er grunneiere i Barentsburg. 
Delplanområdet ligger innenfor 18/1. TA har hatt en leieavtale for drift på gnr/bnr 18/1.  

Innenfor planområdet er det ingen eksisterende bygg.  

Planområdet avgrenses i øst av en eksisterende veg. Langs vegen eksisterer grøfter og kulverter som 
skal håndtere smelte- og regnvann. Disse ble utbedret av Trusten i 2018 som en del av behovet for å 
etablere et nytt deponi.  

Adkomst, trafikk og transport 

Deponeringsmasser vil fraktes fra gruvens produksjonskompleks i dagen (PKD) og kullfraktverk med 
kjøretøy på eksisterende vegnett. Barentsburg gruve har et nett med bilveger som knytter sammen 
tettstedets enheter fra den nordlige delen (helikopterbase på Heerodden) til den sørlige delen 
(kontraktgruvens deponier) noen hundre meter sør for planområdet.  

Eksisterende veg til Kontraktsgruva går langs deponiets øvre grense, som parallelt følges av en 
rennestein. Både grusvegen og rennesteinen tjener som en inngjerding og vil hindre at grunnvannet 
siger inn i deponiet. Vannet fra rennesteinen renner gjennom betongkanaler under vegen. Kanalene 



14 
 

fører vannet til naturlige bekkefar som renner langs den sørlige og nordlige siden av det planlagte 
deponiet.  

I dagens situasjon fraktes deponimassene nordover fra PKD, gjennom sentrum av tettstedet. Ved å 
anlegge et nytt deponi i sør vil trafikken ledes på veger som ligger utenfor boligfelt og tettstedets 
offentlige bygg.  

Nord for planområdet går det en eksisterende scootertrasé som tjener som innfartsveg for turister 
vinterstid. 

 

4 Beskrivelse av planforslaget  
 

 

Figur 11 Nedskalert versjon av forslag til plankart 

Reguleringsformål og avgrensning 

Planområdet er ca. 212,5 daa stort og inkluderer i sin helhet kun to arealformål. Veg og område for 
råstoffutvinning. Sistnevnte formål er i utfyllende bestemmelser definert som deponiområde, men 
lokaliseringen av de deponerte massene skal plasseres innenfor bestemmelsesområde #B1 

Planområdet inkluderer areal 10 meter sør og nord for bekkene for å sikre tilstrekkelig fleksibilitet 
ved gjennomføring av miljøoppfølging og avbøtende tiltak. Plangrensen er satt utenfor sikringssonen 
til kulturminnet ID 99903, som består av to enkeltminner. 
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Arealformål og omfang 

Arealformål etter sml. 
§49 

Beskrivelse Feltnavn Areal 

Tredje ledd nr. 4. 
Områder for 
råstoffutvinning 

1200 - råstoffutvinning,  
Herunder deponi 

Deponi 208,5 daa 

Tredje ledd nr. 6: viktige 
ledd i 
kommunikasjonssystemet 

2010 - Veg Veg 4,1 daa 

 

Utforming av tiltaket 

Området for lokaliseringen av deponeringsmassene er avgrenset med bestemmelsesområde #B01 i 
plankartet og utgjør et areal på ca. 151 daa. Området for deponiet er tilnærmet rektangulært og er 
trukket 90 meter unna sjøkanten og ca. 5m fra eksisterende bekker i nord og sør. Det er knyttet egne 
bestemmelser til høyde (maks 10m fra terreng) og utforming av skråningshelning på fyllingsfot (maks 
25 grader) som både sikrer stabilitet og reduserer selvantenningsrisikoen. Samtidig er det viktig å 
påpeke at deponidriften kun kan skje i overenstemmelse med tillatelse gitt fra Miljødirektoratet og at 
det er denne som har hovedprioritet hva kommer til utforming.  

Veg: Delplanen inkluderer eksisterende veg nord for planlagt deponiområde og legger til rette for at 
denne skal videreføres som adkomstveg til planområdet. Nødvendige tiltak for å sikre stabilitet, 
håndtering av overvann og avkjøring kan gjennomføres innenfor formålet. Planen legger opp til at 
den eksisterende vegen kan utvides noe mot øst, men det er vesentlig at det gjøres så små inngrep 
som mulig.  

 

Figur 12 Illustrasjon som viser lokaliseringen av planlagt deponi, like nord for et som allerede eksisterer. 
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Nødvendige tiltak 

Det er gjennom utfyllende bestemmelser til plankartet åpnet for at det både innenfor for formålet 
for deponi og veg kan «etableres nødvendige tiltak som sikrer forsvarlig drift av deponiet med 
hensyn til miljø og sikkerhet.» Dette inkluderer blant annet målepunkter for utslipp til vann langs 
eksisterende bekkefar, avledningsgrøft, dike og beskyttelsessone vest for deponiet (mot fjorden), 
samt nødvendig ny eller utbedret avledningsgrøft langs overkanten av deponiet, med kapasitet til å 
ta unna økte mengder med smeltevann som følge av klimaendringer.  Innenfor formålet skal det 
være enkelt å iverksette avbøtende tiltak som kalking eller rensing av sigevann, dersom dette senere 
viser seg å være nødvendig. Det åpnes også for at det kan etableres en lokal anleggsveg innenfor 
formålet deponi som sikrer tilgang fra vegen i øst til det aktuelle området for deponering. Ved 
vurdering av hvilke tiltak som er nødvendig vises det til den til enhver tid gjeldende godkjennelsen fra 
Miljødirektoratet eller behov beskrevet av Sysselmannen eller Trust Arcticugol.  

Innenfor formålet deponi tillates det etablert nødvendig anleggsveg til lokalitet for deponering.  

Rekkefølgekrav 

Det er knyttet rekkefølgekrav til at det skal etableres en avledningsgrøft i vest (mot fjorden) skal 
være klar til å motta filtrasjonsvann før skeidestein og slagg/aske deponeres.  
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4.2 Tekniske løsninger 

Det prosjekterte deponiet skal ha en nærmest rektangulær form med gjennomsnittsbredde ca. 320m 
og gjennomsnittslengde ca. 460m. Arealet blir ca. 148 mål og omfanget av de deponerte massene ca. 
1,24milloner m3.  For å sikre stabilitet og redusere selvanntenningsrisikoen er det knyttet 
bestemmelser til høyde (maks 10 meter) og vinkel på fyllingsfot (maks 25 grader).  Deponiet er 
prosjekter med utgangspunkt i at deponiet skal benyttes i ca. 20 år, med en årlig fordeling mellom 
skeidestein (ca. 42 600 m3) og slagg og aske (ca. 15.100 m3).  

Trusten planlegger å dele deponiområdet i soner hvor hver sone er egnet for arbeider for et år. I den 
første arbeidsfasen etableres en avledningsgrøft, deretter fjernes et vegetativt lag, og overflaten 
rulles. På en del av den årlige deponisonen deponeres slagg (omtrent 25% eller 1/4 av det årlige 
volumet), og på resten deponeres skeidestein (omtrent 75% eller 3/4 av det årlige volumet). Etter å 
ha fylt deponisonen med 70 cm tykkelse skeidestein, fylles slagg (tidligere deponert på egen del) som 
det øverste laget med 30 cm tykkelse. Deretter gjennomfører Trusten en horisontal utjevning med 
bulldoser. Slagget brukes som brannlag. 

Prosessen med å lage slike lag gjentas i henhold til det overnevnte skjema opp til en maks høyde på 
10 m. Ved hjelp av bulldoser kuttes kantdelene av lagene og beveges mot beskyttelsesområdet til 
deponisonen. Vinkelen på kanten etter planering bør ikke overstige 20-25 grader. I etterkant rulles 
overflaten av kantdelen med vibreringsrulle. De ulike områdene i deponeringsplanen vil følge samme 
metode. Den valgte teknologien for deponiet gjør at man gradvis kan fylle området på en forsvarlig 
måte og forhindre antennelse av kull og stein inne i deponiet.  

Overflaten av deponiet er tenkt med en jevn helling mot sjøen for å sørge for avrenning og begrense 
inntrengning av vann i deponiet. 

Ved at deponiets bunn planeres og valses ved hjelp av en vibrerende veivals før deponeringen 
igangsettes vil det være mulig å unngå erosjon på grunn av grunnvannsgjennomtrengning.  

Det skal legges en avledningsgrøft på den vestlige siden av deponiet (mot fjorden) for å fange opp 
vann og forebygge spredning av avløpsvann. Det vil ikke være behov for avledningsgrøfter på den 
sørlige og nordlige siden da det her renner naturlige bekker som utfører samme oppgave.  

 

 

Figur 13 Prinsippsnitt avledningsgrøft mot fjorden 
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Figur 14 Planlagt etablering av deponiet. Kilde: Trust Arcticugol. 
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4.3 Plan for overvåkning 
 
I konsekvensutredningen beskriver Trust Arcticugol et forslag til overvåkningsprogram basert på 
program for utvikling av næringsvirksomhet og forskning utarbeidet av den russisk føderale tjenesten 
for hydrometeorologi og miljøovervåking (Rosgidromet). Dette programmet forutsetter bl.a. 
undersøkelser av miljøforurensninger i Barentsburg område. Hovedmålet er å få omfattende 
informasjon om forurensningsnivåer i vann, luft og jord slik at det blir mulig å evaluere årets 
miljøforhold i områder på Svalbard der russiske bedrifter driver sin næringsvirksomhet, samt 
undersøke forandringer i miljøtilstand fra år til år.  
 
«Innenfor rammene av programmet ble det i 2002-2017 tatt prøver av luft, snø, ferskvann, 
bunnsedimenter i sjøvann og ferskvann, samt grunnvann og vegetasjon. Siden 2002 har er det 
selskapet Typhoon som har jobbet med den årlige miljøovervåkingen. For å få mer omfattende og 
sannferdig informasjon om miljøsituasjonen på tettstedet Barentsburg og i andre områder på 
Svalbard der russiske bedrifter driver sin næringsvirksomhet, trenger man å fortsette arbeidet med 
bakgrunnsovervåking og lokal overvåking. Trusten vil med utgangspunkt i det tidligere arbeidet 
fortsette med å gjennomføre programmet for undersøkelser av miljøforurensning i Barentsburg 
området og årlige forandringer i miljøtilstanden.» 5 
 
I forbindelse med utarbeidelsen av konsekvensutredningen ble det i løpet av sommeren og høsten 
2017, tatt prøver for kjemiske analyse av avrenningsvannet innenfor planområdet. Dette 
prøvetakningspunktet for grunnvann er nå tatt med i programmet for å vurdere forurensningsnivået i 
gruvebyen Barentsburg og man vil fortsette å overvåke den årlige trenden i denne situasjonen.  
 
Trust Arcticugol planlegger å etablere fem prøvetagningspunkter for avløpsvann innenfor deponiets 
areal.  

- To punkter i de eksisterende bekkene i den øverste delen av deponiet der den midlertidige 
vegen går nå.  

- Ett punkt i den nederste delen av deponiet, i avledningsgrøften 
- To punkter i den nederste delen av deponiet, under det stedet der vannet fra avløpsgrøften 

renner ut i de eksiterende bekkene.  
 
Prøvene skal tas på et nivå under overflaten med dybde på opptil 1 meter med 
prøvetakningssystemet PE-12-20, et sett med to eller fire flasker av plass eller glass som ikke har 
åpne metalldeler. For å få utført arbeid med årlig overvåking av avløpsvannet fra deponiet, 
planlegger Trust Arcticugol å inngå avtale med en akkreditert organisasjon for hele perioden av 
deponiets drift. 
 
I tillegg til ovenfornevnte miljøoppfølgingsprogram er det i konsekvensutredningen utarbeidet en 
plan for årlige forebyggende tiltak mot forurensninger.  
 

 Arbeid Nødvendig teknikk eller 
spesialorganisasjoner 

Gjennomføringsperiode, måned 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Deponering av 
avfall 

Lastebil             

2 Planering av 
arealet 

Bulldoser             

 
5 KU 2018, side 73-74 
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3 Valsing av 
overflaten 

Vibrasjonsvalse             

4 Vedlikehold av 
vann- og 
avløpssystem 

Spesielt utstyr             

5 Tiltak mot 
erosjon 

Bulldoser, 

Vibrasjonsvalse 

            

6 Overvåking av 
grunnvann 

Selskapet Typhoon             

Tabell 1 Plan for årlige forebyggende tiltak mot forurensninger. Kilde: KU 2018 

 

Videre krav til overvåking og utslippskontroll vil omtales i tillatelsen fra Miljødirektoratet.  

 

5 Konsekvenser av tiltaket 
 

5.1 Miljø 
Landskap 

Planen åpner for at det kan etableres et 10m høyt deponi på østbredden av Grønfjorden. Deponiets 
areal, høyde og farge vil føre til en endring av landskapet lokalt og være synlig i det store 
landskapsrommet. Tiltaket vil være mest synlig fra selve fjorden og fjellene øst for denne. Fra 
vestsiden av fjorden, ca. 2km unna, vil tiltaket oppleves i liten grad. Tiltakende avstand fra deponiet 
demper synligheten og omfanget avtar tilsvarende.  I bakkant av deponiet skjermer Grønfjordfjellet 
og Axelvarden for tiltakets synlighet østover.  

 

Figur 15 Illustrasjon som viser lokaliseringen av planlagt deponi, like nord for et som allerede eksisterer.                                     
Kilde grunnlagsfoto: Toposvalbard. 
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Samtidig vurderes planområdet til å ha en liten verdi da nytt deponi står i sammenheng med 
eksisterende deponi for kontraktsgruva, tilhørende infrastruktur og en utvidet forståelse av 
gruvebyen Barentsburg som strekker seg fra Heerodden til kontraktsgruva. Landskapsrommet er 
allerede preget av gruvedrift og tyngre inngrep og slik deponiet legges i terrenget vil det dermed ikke 
påvirke nye landskaps- eller naturområder.   

Tiltaket vil videre ikke berøre eller endre områdene for inngrepsfrinatur kartlagt av MDIR, 2017.  

 

Figur 16 Utklipp fra Miljødirektoratets rapport "inngrepsfri natur på Svalbard", 2017. Planområdet vises med sort sirkel. 
Lokaliseringen vil ikke påvirke områder for inngrepsfrinatur da det er eksisterende inngrep både nord, sør og øst for 
planområdet. 

Deponiets kanter skal senkes fra høyden på maksimalt 10 meter og fyllingsfoten skal utformes med 
fall på maksimalt 25 grader. Etter hvert som deponiet anlegges vil de meterhøye «terrassene» valses 
utover slik at deponiet får en jevn helling som følger deponiets lengdeprofil. Se snitt under. Dette 
bidrar til at deponiet på avstand i større grad leses som en del av det naturlige landskapet.  

Ettersom tiltaket kan leses som en utvidelse av eksisterende deponi, og dermed påvirker et område 
som allerede er preget av virksomheten vurderes omfanget og konsekvens til å være begrenset.  

 

Figur 17 Illustrasjonssnitt av planlagt deponi. Deponiet er tenkt konstruert slik at deponiets overflater tilnærmes det 
naturlige landskapet. 
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Avbøtende tiltak.  

Dimensjonen til deponiet er så stor at avbøtende tiltak vil ha liten effekt på konsekvensgraden.  

Det som i størst grad skiller deponiet fra landskapet forøvrig er fargen. Spesielt rødfargen dersom det 
oppstår brann i deponiet.  

- Det er knyttet bestemmelser til maks høyde som vil redusere risikoen for selvantenning og 
dermed også redusert sannsynligheten for at deponiets farge endres betraktelig.  

- I henhold til §64 (opprydding) i sml. vil Trusten, sammen med Sysselmannen finne tiltak som 
sikrer opprydding. Det er fra Trustens side planlagt at området revegeteres. Planlagt drift av 
deponiet er ca. 20 år.  

Vegetasjon og planteliv 

Planforslaget legger opp til at deponiet kant skal ligge min. 90 meter fra fjorden slik at det 
opprettholdes et belte av naturlig vegetasjon. Det er også her, på den nederste «flaten» at det 
forekommer synlig større mengder planter og gress. Planforslaget skjermer dermed området som 
ansees å ha høyest verdi innenfor planområdet. 

Deponering av kunstige bergarter innenfor planområdet vil for øvrig ha negative konsekvens for 
vegetasjonen. 6 

Før skeidestein og slagg deponeres vil det øverste, fruktbare, opptil 20 cm tykke laget med 
vegetasjon bli tatt av. Dette laget kjøres bort og plassers på tettstedet og i lien i nærheten.  

En slik transport av masser kan føre til spredning av fremmede arter 

I 2016 gjennomførte Ecofact en enkel kartlegging av jord med mulig forekomst av fremmede frø i 
Barentsburg7. Kartleggingen tok ikke for seg det aktuelle planområdet for deponiet da området 
tidligere ikke har vært bebygd eller knyttet til husdyrhold som har vært hovedkilden til innføringen av 
fremmede arter i Barentsburg. Nærmeste område med registrert forekomst av fremmede arter ligger 
drøye 1,5km nord for planområdet.  

 

Figur 18 Områder med fremmede arter ligger innenfor de lilla avgrensningene. Områder uten observasjoner, men med 
potensial for frø av fremmede arter er merket med grønt. Innenfor område 37 er det registrert Rødsvingel som følge av at 

 
6 KU, 2018. s 28 
7 Arnesen, G og Pop, A. 2016 
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jord fra tidligere husdyrhold er flyttet hitt. Området ligger ca. 1,5 km nord for planområdet og har ingen forventet 
sammenheng med planområdet. Illustrasjon: Arnesen, G og Pop, A. 2016, s. 12 

Da vegetasjonsdekket i planområdet i liten grad er berørt tidligere anses det ikke som sannsynlig at 
det forekommer fremmede arter innenfor planområdet. Likevel er det knyttet bestemmelse til at 
massene skal undersøkes for fremmede arter før de flyttes. Dersom det oppdages fremmede arter 
skal disse fjernes og destrueres. 

Dyreliv 

Tiltaket vil ikke ha virkninger for dyrebestanden eller dyrehabitat i område da det ikke er registrert 
noen dyrehabitater, liggeplasser for sjødyr eller fuglereir innenfor planområdet. 

Sigevann fra deponiet og ut i Grønfjorden vil ikke endre vannsammensetningen i fjorden og heller 
ikke forverre den økologiske situasjonen, selv i sonen rett ved siden av deponiet8. Dette viser at 
dyrelivet i vannet eller rekefiske i Isfjorden heller ikke forventes å bli påvirket.  

Deponiområdet vil ikke gjerdes inn og det er ikke planlagt for faste installasjoner som kan gjøre dyr 
eller fugler skadelidende.  

Delplanen sikrer at det opprettholdes fri passasje for dyr både langs vannkanten (ca. 90m) og på 
oversiden.  

Det er ikke avdekket behov for, eller mulige avbøtende tiltak, for dyrelivet. Ved innføring av 
eventuelle faste installasjoner som kan være føre til at dyr eller fugler blir skadelidende må dette 
vurderes spesielt.  

Konsekvensene for dyrelivet i planområdet og influensområdet vurderes til å være ubetydelige. 

Geologi 

Deponiet belaster tidligere ubelastet område med store masser som har varmeutviklingspotensial. I 
en miljøsammenheng er geoteknisk stabilitet viktig da utraste masser vil kunne spres utenfor 
planområdet og potensielt påvirke og belaste miljøet.  

Skred: Skred og ustabilitet i deponiet kan utgjøre både en risiko for de som arbeider på deponiet og 
en miljørisiko ved at deponiets stabilitet ødelegges.  
 
Deponiet ligger utenfor området som i dag kategoriseres som skredterreng av Trust Arcticugol og det 
er ikke vurdert risiko for verken skred, nedbøyninger eller ras i konsekvensutredningen. 
 
NGI skredsonekart viser derimot et annet utgangspunkt, her gjengitt side 10. Skredvurderingen 
legger til grunn at området påvirkes av klimaforandringer og gjelder for hele deponiets 
aktivitetsperiode, forutsatt at klimaprognosene ikke endres vesentlig. NGI forventer «at den 
generelle sannsynligheten for flomskred vil øke noe i fremtiden, som en følge av klimaforandringer. 
For både snø- og flomskred forventes det derimot ingen nevneverdig økning i deres størrelse, eller 
konsekvensen av slike skred. For det planlagte deponiet forventes det derfor at en eventuell økt 
skredaktivitet ikke vil representere en risiko med tanke på miljøbelastning for omgivelsene.  (..) I sum 
tilsier de klimatiske og geologiske forholdene at eventuelle hendelser ikke kan bli veldig store. I 
driftsperioden vil det være mulig å finne områder som gir akseptable risiko for arbeid dersom 
eksponeringstiden er begrenset til noen få timer daglig.»  
 

 
8 KU 2018, s 55 
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Geoteknisk stabilitet i deponiet: Vurderinger gjort i konsekvensutredningen viser at grunnen under 
deponiet ansees å være stabil og at teknikk for utforming av deponiet utelukker nedbøyninger og ras 
på deponiets overflate.  Fare for setninger og utglidninger vurderes under alle driftsfaser og etter 
deponiets avvikling som minimale i konsekvensutredningen. Trust Arcticugol har lang erfaring med å 
drifte deponier i områdene rundt Barentsburg og det finnes allerede flere større skeidesteindeponier 
som har ligget i terrenget i flere 10-år uten synlige utrasinger. Som NGI påpeker i sin rapport «(...) 
unntaket er noen mindre ras i fronten av utvalgte fyllinger. Felles for disse mindre rasene er at de 
tilsynelatende er knyttet til håndteringen av overvann som har kunne renne fritt over og gjennom 
fyllingsområdene. For å sikre geoteknisk stabilitet i deponiet er det avgjørende å redusere 
vanninntrengning i fyllingen.» 9  
 
Konsekvensutredningen omtaler dette på side 35: «Deponiet befinner seg på 130-meters avstand fra 
det vanndannende område. 40 meter fra vannavlednings- og gjennomløpskonstruksjonene blir 
skråningsvinkelen på terrenget mindre. Dette vil bidra til at farten til vannstrømmen vil være lavere 
og i liten grad vil påvirke konstruksjonen. Dette fordi vannet vil bli mer jevnt fordelt mellom 
konstruksjonene og derfra bli ledet ut i de eksisterende elveleier.» 

Trust Arcticugol har allerede utbedret eksisterende avskjæringsgrøft i overkant av deponiet og 
planen sikrer at nødvendige tiltak kan gjennomføres slik at tiltakshaver til enhver tid kan håndtere 
gjeldende overvannsmengder. Trusten anser at de allerede gjennomførte reparasjoner og rengjøring 
av eksisterende grøfter og kulverter under vegen i øst som tilstrekkelig på nåværende 
tidspunktet. For tiden er disse i god stand og gir passasje av smelte- og regnvann. Hvis prognosen for 
klimaendringer blir bekreftet, vil Trusten utføre arbeid for å øke gjennomstrømningsseksjonen til 
dreneringsanlegg til den størrelsen som er nødvendig for å sikre en sikker drift av deponiet.  Videre 
sikrer planlagte tekniske løsninger og deponeringsplan med lagvis utleggelse av masser å bidra til en 
stabil fyllingsfot.  

NGI støtter hovedkonklusjonen i KU-en utført av Trusten. «Miljørisikoen knyttet til den geotekniske 
stabiliteten av fyllingen og grunnen under de deponerte massene er nært beslektet med forholdene 
som ble diskutert i forbindelse med overvannshåndtering. Forutsatt at eventuelle større mengder 
overvann, som et resultat av klimaforandringer, håndteres og deponilokaliteten skjermes for økt 
vanninntrenging vurderes store utrasinger som lite sannsynlig. Enkelte mindre ras, spesielt i 
fyllingens ytterkant vurderes som sannsynlig på lang sikt. Konsekvensene av en eventuell utglidning 
av fyllingen vil være spredning av deponimasser til omgivelsene, i all hovedsak Grønfjorden. 
Grønfjordens størrelse og vannutvekslingspotensiale med Isfjorden tilsier at eventuell tilførsel av 
finstoff i suspensjon vil spres over store områder og store vannvolum. Hverken konsekvens eller 
sannsynlighet for uønsket miljøbelastning fremstår som store knyttet til den forventede geotekniske 
stabiliteten av det nye deponiet, forutsatt det etableres som foreslått med en noe redusert 
helningsvinkel på fyllingsfoten.» 10 
 
Avbøtende tiltak:  
Samlet sett vurderes det prosjekterte deponiet og tilhørende tiltak å ha tilstrekkelig geoteknisk 
stabilitet. Beregninger utført av NGI i 2018 viser at fyllingsfot bør etableres med ca. 14 grader for å gi 
tilfredsstillende stabilitet iht. NS EN 1997-1, samtidig påpeker de også selv at «eksisterende deponi 
like sør fylt opp både høyere og brattere enn det som nå er planlagt og da på tilsvarende 
grunnforhold og uten indikasjoner på bæreevnebrudd i undergrunnen.»11  
 

 
9 NGI, 2018 s 63-64 
10 NGI, 2018, s 64 
11 NGI, 2018, s 47 
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Kulturminner 

Det er ingen konsekvenser for kjente kulturminner. Planområdet er innsnevret etter arbeidet med 
planprogrammet slik at tiltaket ikke berører etablerte 100m-sikringssoner. Det automatisk fredete 
kulturminnet ID 99903, som består av to enkeltminner.  99903-1 Gruve med tipp ved Viftehuset og 
99903-2 Gruve uten tipp vil videreføres med samme status som i dag. 

Iht. Svalbardmiljøloven vil Sysselmannen varsles og arbeidet stanses dersom det i arbeidet 
fremkommer spor etter eldre aktivitet i området av kulturhistorisk verdi.  

Forurensning 

Planlagt deponering av skeidestein og slagg kan være en potensiell kilde til forurensning. Temaet er i 
stor grad beskrevet, vurdert og omtalt i konsekvensutredningen.  

Avfallet som planlegges deponert kan ifølge KU-en betraktes som «råmateriale av aluminosilikat-type 
som er karbonholdig, svovelfattig, med lavt aluminiumoksyd. I henhold til samme klassifisering kan 
slagget regnes som svovelfattig, medium aluminal råstoff. Det presenterte avfallet kan betraktes som 
grusmasser.»12 Fremdriftsplanen for fylling av området legger opp til deponering av ca. 42 600m3 
skeidestein og 15 100 m3 slagg i året, over det neste 20-21 årene.  

I 2017 ble det av tatt skeidesteinsprøver av den nordlige fløyen av gruva som er i drift, samt 
slaggprøver fra energiverkets tre kjeler. Prøvene ble sendt for analyse til selskapet Typhoon. Dette 
for å få avdekket utlekking av tungmetaller og for å finne ut hvordan surheten av vann som strømmer 
gjennom skeidesteinene blir påvirket.  

Konklusjonen fra analysene utført av Typhoon viser at Skeidestein fra det fungerende deponiet og 
slagg fra energiverket utløser forskyvning mot alkalisk reaksjon, men innenfor rammene for tillatte 
verdier, inntil pH=8,3-8,9 ved både testing av statisk- og dynamisk utlekking. 

Skeidestein som er planlagt deponert vil kunne ha forhøyet innhold av sulfider og tilhørende 
potensiale for sur avrenning. Dette er ikke en unik situasjon og er gjeldende for alle 
skeidesteinsdeponier på Svalbard. Slagg og aske fra varmekraftverket kjennetegnes ved en mer 
alkalisk sammensetning og vil kunne bidra til å bufre surt sigevann. I denne sammenheng vurderes 
planlagt samdeponering som hensiktsmessig og som et tiltak som vil bidra til å kunne redusere risiko 
for sur avrenning. 

Konsekvensutredningen har vurdert både «salve-tilførsel» og kronisk tilførsel» av tungmetaller fra 
deponiet og konkluderer med at: «.. 

1.  Vannet som siger gjennom deponiet og ut til Grønfjorden, (…) ikke kan endre 
vannsammensetningen i fjorden, heller ikke forverre den økologiske situasjonen, selv i 
sonen rett ved siden av deponiet.  

2. Fordeling av sigevannet til tilstøtende områder langs deponiets nordlige og sørlige 
grenser er usannsynlig fordi den dominerende smeltevannsretningen vil være nedover 
skråningen. Akkumulering av sigevannet i kystsonen av Grønfjorden er også lite 
sannsynlig fordi tidevannsmassene vasker denne strekningen fullstendig to ganger om 
dagen i den perioden sigevannet kan sige gjennom deponiet.  

3. Utlekking av metaller fra Skeidestein og slagg (..) utgjør ingen trussel for kvaliteten til 
vannet i Grønfjorden.  

 
12 KU 2018, s. 37 
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4. Tatt i betraktning av at innholdet av forskjellige stoffer i avfallet kan endre seg i 
sammensetning under kulldriften, anbefales det under den aktive snøsmeltingsperioden 
gjennomføres regelmessig miljøovervåking av landstripen og farvannet langs deponiets 
hele bredde, inkludert stikkprøvetaking av Skeidestein når det observeres tydelig tegn på 
at skeidesteinsammensetningen har endret seg (endringer i tetthet, hardhet, farge osv.)»  

For å se alle resultatene fra rapporten laget med utgangspunkt i NS-EN 12457-2:2002 og CEN/TS 
14405:2006 (som i den russiske føderasjonen er kjent som GOST R 54228-2010) vises det til 
konsekvensutredningen av 2018, OT-01-01-04-18. I det aktuelle dokumentet er resultatene fra 
analysene også sammenlignet med referanseverdiene definert av norsk Miljødirektorat.    

Avrenning og sigevann fra deponiet  

I stor grad er potensiell forurensning knyttet til håndtering av sigevann og overvann. Både direkte 
som kilde til forurensning og som potensiell risikoforsterkende faktor for ras.  

Teknologien for deponiets drift er omtalt i KU-en og «… forutsetter at man bygger opp deponiet 
lagvis og at overflaten av et hvert lag planeres og valses. Under den aktive driftsfasen vil 
erosjonsrenner som oppstår på overflaten bli etterfylt med Skeidestein, planert og valset på nytt. 
Vannavledende konstruksjoner og grusvegen ovenfor deponiet vil bli brukt som en naturlig barriere 
mot påvirkning fra grunn- og overflatevann. Bunnoverflaten til det prosjekterte deponiet består av 
permafrostlaget. Derfor utelukker man at vannstrømmer trenger seg gjennom dette. Den valgte 
teknologien for deponiet vil sikre tetthet av deponiets bunn og sider.»13 

NGI påpeker at «for den aktuelle lokaliteten vil effekten av en eventuell sur avrenning først og fremst 
påvirke vannkvaliteten i bekker, organismer som lever i jordsmonnet og planter. Ved betydelig sur 
avrenning vil surt vann med oppløste metaller kunne nå helt ned til Grønfjorden før det bli bufret i 
sjøen. Grunnet terrengets helning vil det mest sannsynlig ikke dannes oppsamling av sigevann i 
fyllingen da vannet vil renne nedover i terrenget. Som tidligere omtalt vil sigevann som går i det 
aktive laget bevege seg svært sakte. Leirrike masser vil også ha en betydelig absorbsjonsevne for 
ulike oppløste metallioner.»14 

Klimaendringenes påvirkning 

Klimaets påvirkning på deponiet er utredet og beskrevet i konsekvensutredning; «..når man vurderer 
de klimatiske forhold er det følgende økologiske fordeler og nyanser av det karakteristiske 
naturmiljøet (på Svalbard) som bør trekkes frem: Deponiet vil i perioden oktober til juni være under 
påvirkning av temperaturer under null grader. Noe som vil bidra til frysing av skeidesteinslaget i 
deponiets legeme og vil føre til at det danner seg flerårig frost i grunnen. Dette vil føre til at 
deponiets legeme ikke blir påvirket av grunnvann og nedbør. I juni observeres perioden med 
maksimal snøsmelting. Grunnens overflatelag blir tint ned til en dybde på maks 20 cm, noe som 
bidrar til ubetydelig utsig av sigevann sammen med smeltevann fra deponiets overflate. I perioden 
fra juli til oktober tiner deponioverflatens aktive lag ned til en dybde på 1 meter og påvirkes av 
atmosfærisk nedbør. Dette bidrar til utsig av sigevann fra deponiets overflate og avrenning av dette 
vannet nedover den naturlige skråningen.»15   

 
13 KU 2018, s. 44- 45 
14 NGI 2018 s 65 
15 KU 2018, s 47. 
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Ifølge NGI, 2018 vil «de mest pessimistiske klimascenariene indikere en nedbørsøkning på 40% og 
middeltemperatur for vintermånedene på ca. 0 °C.»  En slik endring vil både føre til at permafrosten 
reduseres og en stor økning av overflatevann både på, over og rundt deponiet.  
 
NGI skriver i videre i sin rapport at «Tykkelsen på det aktive laget vil etter all sannsynlighet øke og 
medføre en reduksjon av permafrosten i bakken. Stedegne løsmasser på deponilokaliteten har sitt 
opphav fra større historiske flomskred og har en variert kornfordeling. Et betydelig finstoffinnhold er 
forbundet med deler av disse massene. Forventede økte temperaturer vil gi redusert permafrost og 
gjøre at sigevann fra deponiet vil kunne trenge dypere inn i grunnen ettersom permafrosten ikke 
lenger fungerer som barriere. Basert på vurderingen av massenes karakter er det vurdert at 
løsmassene i grunnen under deponiet har en signifikant vannretensjonsevne. Som en følge vil ikke 
vann bevege seg raskt gjennom disse massene. Videre har leirrike masser også en god 
absorbsjonsevne for oppløste metaller. Økt vannføring i grunnen under deponiet, som en følge av 
redusert permafrost, vil bidra til økt fortynning av eventuelt sigevann. Dette vil i sin tur gjøre at 
effekten på hovedresipienten (Grønfjorden) vil bli mindre.» 16 
 
Forurensning til luft 

Brann i skeidesteinsdeponi er kjent fra andre lokaliteter i Barentsburg, og andre steder på Svalbard. 
Slike branner er svært vanskelig å slukke og det kan ta flere år før man oppnår kontroll. Deponibrann 
vil først og fremst føre til luftforurensning på lokaliteten og omkringliggende området, ved at 
brannen frigjør en rekke gasser fra forbrenningsreaksjoner i deponimassene. I 
konsekvensutredningen for det nye deponiet er det presentert en rekke tiltak for å hindre branntilløp 
i deponiet, samt prosedyrer for overvåking av deponiet med tanke på å avdekke brannfare så tidlig 
som mulig.17 Dette er alle tiltak som vil redusere sannsynligheten for at en slik brann vil kunne 
oppstå. Oppdages eventuelle branntilløp tidlig reduseres sannsynligheten for at konsekvensene av en 
slik brann skal bli store. 
 
 
Plan for overvåking  
Årlig overvåking av deponiet under driftsfasen og etter dets avvikling vil muliggjøre oververvåking av 
eventuell spredning av forurensning i grunnvann på de tilstøtende områdene nedstrøms deponiet.  
 
Konsekvens:  
 
Både NGIs rapport og gjennomført konsekvensutredning (TA 2018) konkluderer med at den samlede 
miljørisikoen for tiltaket er lav.  
 
Avbøtende tiltak: Det viktigste miljørisikoreduserende tiltaket er å redusere mengden overvann på 
deponiområde. Eksisterende avskjæringsgrøft i overkant av deponiet ble allerede i 2018 utbedret og 
planen legger opp til at denne skal utbedres ved behov.  
 
Virkninger utenfor planområdet 

Tiltaket vurderes ikke til å få «mer enn ubetydelig virkning for naturmiljøet utenfor planområdet» 
som det heter i sml. §59.  

Tiltaket vil ikke føre til økt trafikk verken innenfor eller utenfor planområdet Barentsburg. Ved at 
deponiet flyttes fra nord til sør for Barentsburg sentrumsområdet kan det forventes noe positiv 

 
16 NGI 2018 s 66 
17 KU 2018, s 64-68 
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endring for bomiljøet ved at transport i mindre grad går gjennom eksisterende boområdet. Utluting 
av metaller fra deponiet har ingen fare for vann i Grønfjorden.18 

Iht. punkt «vegetasjon» på s. 22 og 23 er det knyttet bestemmelse til at vegetasjonslaget som skal 
transporteres fra planområdet til tettstedet skal undersøkes for fremmede arter. Da 
vegetasjonsdekket i planområdet i liten grad er berørt tidligere anses det ikke som sannsynlig at det 
forekommer fremmede arter innenfor planområdet. Dersom det likevel oppdages fremmede arter 
skal disse fjernes og destrueres. Konsekvensutredningen av 2018 viser til at det å flytte eksisterende 
vegetasjonslag til tettstedet vil bidra til at «plantene kan gjenopprette seg i de nye område, og det 
blir mer grønt på tettstedet»19 Dette vurderes som marginalt positivt for lokalmiljøet, men ikke til å 
påvirke naturmiljøet.   

 

5.2 Samfunn 
Kulldrift 

Utvikling av nytt deponiområdet er av meget stor positiv konsekvens for driften av 
gruvevirksomheten.  
 
Gruvedriften bidrar til, og er selve grunnlaget for stabil bosetning i Barentsburg. Dersom tiltaket ikke 
kan gjennomføres vil det være krevende å videreføre gruvedriften.    

Friluftsliv 

Tiltaket har ingen eller svært begrenset konsekvens for friluftslivet i området da planområdet både 
ligger så langt ut fra sentrum at det ikke er tilknyttet «hverdagsrekreasjon,» men samtidig som en så 
integrert del av tettstedets utbredelsesområde at det ikke er knyttet til friluftsliv. 

Tiltak beskrevet i forbindelse med påvirkningen av landskapet vil fungere avbøtende for eventuelt 
friluftsliv som bedrives vest for Grønfjorden.  

Barn og unge 

Deponiet beslaglegger et naturområde nært bebyggelsen i Barentsburg, men vi er ikke kjent med at 
området er av interesse for barn og unge utover sporadisk og tilfeldig bevegelse gjennom området. 
Av samme grunner som beskrevet i temaet for friluftsliv.  

Beboere i Barentsburg har kjennskap til og er vant med deponivirksomhet. Nødvendig skilting vil 
bidra til å holde uvedkommende borte. Inngjerding av området som helhet vil ikke være aktuelt da 
det vil hindre fri ferdsel.  

Tiltaket har samlet sett ubetydelig til liten positiv konsekvens for barn og unge ved at transport fra 
gruvens PDK til deponiet flyttet fra dagens veger som leder nordover, gjennom tettstedets 
boligområder, til å gå sørover ut fra tettstedet.  

Forskning 

Selskapet Typhoon utfører årlig arbeid med bakgrunnsmiljøovervåking og lokal miljøforurensning i 
Barentsburg område og innenfor grensene av beskyttelsessonene rundt industri og næringsanlegg.  
Denne aktiviteten vil fortsette.  

 
18 KU 2018, s. 65 
19 KU 2018, s 27 
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Tiltaket har ubetydelig konsekvens for forskningsaktiviteten i området da det ikke er noe ytterligere 
aktivitet innenfor planområdet eller aktivitet i umiddelbar nærhet som påvirkes av tiltaket.  

Vi er ikke kjent med konkrete planer for fremtidig forskningsaktivitet i planområdet.  Etablering av et 
miljøoppfølgingsprogram og nye målepunkter for utslipp til vann kan ha noe positiv konsekvens for 
fremtidig forskningsaktivitet og kunnskapsutvikling knyttet til blant annet permafrost som naturlig 
geologisk barriere.  

Tiltaket vurderes til å ha en ubetydelig konsekvens for forskning.  

 

Reiseliv 

Nytt deponi vurderes til å ha ubetydelig til lite positiv konsekvens ved at trafikk fra dagens 
deponiområde, nord for Barentsburg tettsted, kan fases ut. Hovedatkomsten til Barentsburg er i dag 
med ferge til kaia i sentrum. Ved etablering av nytt deponiområde sør for tettstedet vil 
massetransport og deponivirksomheten i mindre grad overlappe med områdene hvor eventuelle 
turister og beboere beveger seg. Sentrum og turistnæringen vil i mindre grad belastes av trafikk og av 
følgende dette medfører. Det vil være noe overlappende bruk av vegen i sør mellom scootertrafikk 
som skal til/fra Longyearbyen og massetransport til/fra nytt deponi. Dette vil hovedsakelig gjelde 
vinterstid og et begrenset antall biler. TA forventer ca. 20 lastebiler pr dag. Slik den fysiske realiteten 
er på Svalbard, vil scooterløypa ligge der det er frossen og snødekt mark å kjøre på (i henhold til sml), 
korteste vei inn til Barentsburg. Ofte vil snøen samle seg i grøfta på siden av vegen, og det er derfor 
slik at scootersporet som oftest ligger parallelt med vegen. Den aktuelle vegen nord i planområdet er 
vurdert som tilstrekkelig sikker da trafikkmengdene er små og området er oversiktlig. 

Ved å fase ut deponiområdet i nord frigjøres også arealer innenfor planområdet til Barentsburg som 
kanskje kan egne seg for noe turistvirksomhet. I forbindelse med rullering av arealplanen undersøker 
Trusten om det er mulig å anlegge campinghytter, hundegård mm. i dette området. Ved at 
deponivirksomheten flyttes sørover åpnes mulighetsrommet noe, men konsekvensene av dette vil 
omtales i arealplanen og vurderes ikke i dette planarbeidet. 

Da konsekvensene av dagens deponi i nord vurderes å være tilnærmet ubetydelig, vurderes også 
konsekvensen av endret lokalisering tilsvarende.  
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Figur 19 Ved å flytte deponivirksomheten fra nord til sør for sentrumsområdet vil massetransporten i mindre grad gå 
gjennom området der flesteparten bor. Noe overlappende bruk av vegen i sør, mellom lastebiler og scootertrafikk vurderes 
til å ha ubetydelig konsekvens. 

Avbøtende tiltak: Da nytt deponi ligger nord for Kontraktsgruva vil turister som kommer med scooter 
fra Longyearbyen være gjort oppmerksomme på at de har forflyttet seg fra naturområdene til 
tettstedet Barentsburg. Trusten vil skilte deponivirksomheten både nord og sør for planområdet slik 
at turister og reisende gjøres ekstra oppmerksomme. På skiltet vil det gis informasjon om formålet 
med stedet og forbud om å gå inn på området.  

Videre kan det vurderes å etablere en separat scootertrasé parallelt med kjørevegen inn mot PKD slik 
at det gjøres et tydelig skille mellom fritidstransport og nyttetransport vinterstid. Denne kan skiltes 
slik at scooterførere blir oppmerksomme på ordningen. 

Eiendom og eksisterende bygg og infrastruktur 

Trust Arcticugol (gbnr 19/1) og den norske stat (gbnr 18/1) er grunneiere i Barentsburg. 
Delplanområdet ligger innenfor 18/1.  

Trusten vil søke om utnyttelse av området og inngå avtale med Nærings- og fiskeridepartementet. I 
november 2019 henvendte Trusten seg til departementet med en anmodning om å sette i gang 
arbeidet med en langsiktig leieavtale for området.  

Eksisterende veg nord i planområdet skal benyttes videre og planforslaget åpner for at det kan gjøres 
utbedringer av vegen for å sikre sikker drift og adkomst.  

Det er ingen eksisterende bygg innenfor planområdet. 
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Adkomst, trafikk og transport  

Som beskrevet under punktet for reiseliv vil transport av masser foregå langs allerede eksisterende 
veger som leder transporten fra PKD, sør og ut av sentrum. Med en forventet trafikkøkning på vegen 
i sør tilsvarende 20 biler pr. dag er konsekvensen av tiltaket ubetydelig. Det vil være tilsvarende 
reduksjon av biler som går gjennom sentrumsområdet av Barentsburg. Dette ansees som en marginal 
fordel for bomiljøet i Barentsburg.  

Det vil etableres informasjonsskilt på begge sider av deponiet langs vegen. På skiltet vil det gis 
informasjon om formålet med stedet og forbud om å gå inn på området.  

Adkomst fra kjørevegen i øst til selve deponiområdet vil etableres som en del av tiltaket. Planen 
åpner for at kjørevegen i nord, innenfor planområdet, kan utbedres for å sikre en trygg 
adkomstsituasjon.  Anleggsveger innenfor selve planområdet etableres fortløpende ved behov og 
tiltak som sikrer eventuelle utgliding av kjøretøy kan etableres.  

5.3 Risiko og sårbarhet 
Ros-analysen skal omhandle fare for uønskede hendelser som berører samfunnssikkerhet og 
beredskap. Trust Arcticugol gjennomførte en egen ROS-analyse i forbindelse med 
Konsekvensutredningen. Under er det derfor utarbeidet en sjekklistevurdering for de mest sentrale 
punktene i planarbeidet.  

  
Faretype   ja   Nei 

  
Kilde /kommentar 

1. Naturfare         
Planområdet/Tiltaket kan være utsatt for eller 
medføre a) jordskred, b) flomskred, c) steinsprang, d) 
snøskred, e) sørpeskred eller f) 
fjellskred, og sekundærvirkning av skred som g) 
oppdemming og h) flodbølge.  

 x   KU 2018 konkluderer med at 
området ligger utenfor 
skredterrenget. NGI  2018 
konkluderer derimot at det er noe 
skredfare. I sum tilsier de 
klimatiske og geologiske 
forholdene at eventuelle hendelser 
ikke kan bli veldig store. I 
driftsperioden vil det være mulig å 
finne områder som gir akseptable 
risiko for arbeid dersom 
eksponeringstiden er begrenset til 
noen få timer daglig.   

Planområdet/Tiltaket kan være utsatt for eller 
medføre masseutglidning: i) ustabile grunnforhold, j) 
marine avsetninger, k) kvikkleire med l) 
sekundærvirkning som oppdemning.  

 x   Grunnen ansees å være stabil. 
Teknikk for utforming av deponiet 
utelukker nedbøyninger og ras på 
deponiets overflate. Kilde: KU 
2018.    

Planområdet/Tiltaket kan være utsatt for eller 
medføre m) flom, n) overvann, o) erosjon, p) isgang og 
q) vanninntrenging.  

 x   Kilde KU 2018, Overvann og 
vanninntrenging i deponiet kan øke 
faren for bæreevnebrudd.  
Iht. NGIs rapport 2018 kan de mest 
ekstreme klimascenariene (RCP8.5) 
indikere at man ved århundrets 
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slutt kan risikere en nedbørsøking 
på 40% og en middeltemperatur 
for vintermånedene på ca. 0 grader 
celsius. Et slikt scenario vil redusere 
permafrosten og føre til betydelig 
øking i mengden overflatevann 
både på, over og rundt deponiet. 
Videre konkluderer rapporten med 
at man kan fastslå at avskjæring og 
håndtering av potensielt økte 
mengder overflatevann er det 
viktigste risikoreduserende tiltaket. 
Dette fordi reduserte vannmengder 
vil være et avbøtende tiltak som 
bidrar til lavere sannsynlighet og 
mindre konsekvens for alle de 
identifiserte miljørisikoene.  
 
Konsekvensutredningen av 2018 
konkluderer med at det utluting av 
metaller fra gråberg og slagg har 
ingen fare for vann i Grønfjorden.  
Planen legger opp til at det skal 
etableres avrenningsgrøft vest for 
planområdet og at eksisterende 
avrenningsgrøft i overkant(øst) kan 
utbedres. Utformingen av deponiet 
med jevn overflate vil sikre 
avrenning.  
 
Det er planlagt tiltak for å håndtere 
overvann. 

Planområdet/Tiltaket kan være utsatt for eller 
medføre r) stormflo (medregnet havnivåstigning 
til havnivå i 2100).   

   x  Kilde KU 2018. 

Planområdet/Tiltaket kan være utsatt for 
s) radonstråling.   

   x Ingen kjente problemstillinger 

Planområdet/Tiltaket kan være utsatt for 
annen naturfare som t) ekstrem nedbør, u) skog- og 
gressbrann, v) sterk vind med mer.  

   x Ingen kjente problemstillinger. 
Delvis punkt 1 n. 

2. Menneske- og virksomhetsbaserte farer        
Planområdet/Tiltaket kan være utsatt for:   
-a) brann, b) eksplosjon, c) akutt forurensning fra 
nærliggende virksomhet (herunder 
håndtering, bruk, lagring og transport av brann-, 
reaksjons- og eksplosjonsfarlig 
og trykksatt stoff og vare, håndtering av 
strålekilder, annet farlig god med mer).   
-d) storbrann,    

 x   Deponerte masser kan føre til 
selvantenning og eksplosjon i 
deponiet som videre kan lede til 
skade på mennesker og materiell. 
Både direkte og i mindre grad 
indirekte gjennom luftforurensning 
på lokaliteten og omkringliggende 
områder.  Utredninger Trusten har 
foretatt i etterkant av tidligere 
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-ulykker med transportmidler som e) jernbane, f) 
fly, g) skipshavari, h) trafikkulykker  
-i) ødeleggelse av kritisk infrastruktur  
-j) sårbare objekter  
-k) terror og sabotasje  
-m) forurensning  
-n) stråling fra høyspenningsanlegg med 
elektromagnetisk felt  

Skeidesteins-branner (DMT GmbH, 
2007) viser at både innhold av 
brennbare stoffer og utforming av 
deponiet kan være årsak. 
Anbefalingene som står i rapporten 
vil hensyntas i prosjektering av nytt 
deponi og er så langt som mulig 
hensyntatt i planen. Det er knyttet 
bestemmelser til maks høyde 
(10m) og maks helling på deponiets 
kanter (25 grader). Rapporten viser 
at en slik fyllingsutforming er 
forsvarlig mtp. å unngå nye 
branner.  Trusten har etablerte 
rutiner for overvåking og for 
opptrening av ansatte slik at disse 
har nødvendig kompetanse til å 
minimere følger av eventuelle 
hendelser.  Se KU, 2018 for 
ytterligere beskrivelser. 

o) Planområdet/Tiltaket kan medføre farer omtalt 
under 2a-n for nærliggende arealbruk.   

   x Deponiet har ingen nærliggende 
arealbruk. 

Planområdet/Tiltaket kan være utsatt for fare fra p) 
skytebane.  

   x Ingen kjente problemstillinger 

Planområdet/Tiltaket kan q) være utsatt for eller r) 
skape annen virksomhetsfare.   

   x  Ingen kjente problemstillinger 

3. Forsynings- og beredskapsfare         
Planområdet/Tiltaket kan være utsatt for svikt i 
kritiske samfunnstjenester knyttet til a) energi, b) 
vann- og avløp, c) renovasjon, d) tele, e) transport, f) 
beredskap/utrykning eller og g) annen forsynings- og 
beredskapsfare eller h) medføre slik svikt.  

   x  Ingen kjente problemstillinger 

  
 

6 Uttalelser og merknader 
Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 11.06.2019-16.08.2019. I høringsperioden 
ble det mottatt 7 høringsuttalelser:  

- Sysselmannen (datert 07.08.2019)  
- Kystverket (datert. 30.07.2019) 
- Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (datert 16.08.2019) 
- Riksantikvaren (datert 19.08.2019) 
- Miljødirektoratet (15.08.2019) 
- Fiskeridirektoratet (datert. 27.09.2019) 
- Svalbard science forum (15.07.2019) 

Endelig planprogram ble fastsatt 13.12.2019. 
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Nedenfor er uttalelsene oppsummert og kommentert av forslagstiller. For å se alle innkomne 
merknader i sin helhet vises det til eget vedlegg. 

Sysselmannen 07.08.2019  
1. Viser til Svalbardmiljøloven §59 og påpeker at planprogrammet bør inneha en vurdering av om 

tiltaket kan få virkninger for miljøet utenfor planområdet.  Dersom planen kan få virkninger for 
miljøet utenfor planområdet, skal planbeskrivelsen omfatte dette. Uavhengig av om tiltaket 
har virkninger utenfor planområdet bør planforslaget beskrive temaet og vise hvilke 
vurderinger som er gjort. 

 
Forslagstillers kommentar: Tas til etterretning. Utarbeidet KU har ikke avdekket at planen får 
virkning utenfor planområdet. Likevel er det er lagt inn et tillegg i planprogrammet pkt. 6.7 som 
beskriver at «Uavhengig av om tiltaket har virkninger utenfor planområdet bør planforslaget 
beskrive temaet og vise hvilke vurderinger som er gjort. 
 
 
2. Sysselmannen ser at foreløpige kommentarer datert 28.juni er tatt med i forslag til 

planprogram og påpeker at allerede utført konsekvensutredning konkluderer med at foreslått 
plassering, sør for Barentsburg, er best egnet. Det forutsettes at det videre planarbeidet legger 
konsekvensutredningen til grunn, men at det ved eventuelt behov må innarbeides ny eller 
annen kunnskap som ikke er innarbeidet i konsekvensutredningen. Sysselmannen kommer 
med følgende innspill:  
 

Forslagstillers kommentar med skravur: Innspillene tas til etterretning. Noen av temaene vil bli 
fulgt opp i det videre planarbeidet, andre får påvirkning for planprogrammet.  

 
2.1 Landskap: Omfanget av deponiet må illustreres gjennom tverrsnitt og eventuelt andre 

typer illustrasjoner i planbeskrivelsen. Illustrasjonene skal gi et godt grunnlag for å 
vurdere omgang og høyder ved fult deponi.  
 

Planprogrammet justeres: «Omfanget av deponiet må illustreres gjennom tverrsnitt og eventuelt 
andre typer illustrasjoner i planbeskrivelsen. Illustrasjonene skal gi et grunnlag for å vurdere 
omfang og høyder ved fult deponi.» legges til dokumentasjonskravet. 

 
2.2 Vegetasjon og planteliv: Planforslaget må vise hvordan forekomster av fremmede 

arter blir vurdert når masser skal flyttes, og hvordan disse blir håndtert 
 

Vegetasjon og planteliv: Planprogram justeres med ønsket presisering av dokumentasjonskrav. 
 

2.3 Dyreliv: Planforslaget må beskrive tiltak for å hindre at dyr og fugler blir skadelidende, 
som å holde området fritt for gjenstander som kan være til ulempe for dyr og fugler. 

 
Dyreliv: Planprogram justeres med ønsket presisering av dokumentasjonskrav og problemstilling. 

 
2.4 Geologi, forurensning, kulldrift: ingen ytterligere innspill 

 
Tas til orientering 
 

2.5 Kulturminner: Sikringssonene skal videreføres i planen som båndleggingssone. Dersom 
det planlegges tiltak som kommer i konflikt med fredede kulturminner med tilhørende 
sikringssoner, er det mulig å søke dispensasjon fra fredningen, jamfør 
svalbardmiljøloven § 44 første og fjerde ledd. Dette bør avklares tidlig i 
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delplanprosessen slik at et eventuelt dispensasjonsvedtak blir innarbeidet i 
planbestemmelsene. 

 
Kulturminner: Planprogrammet justeres: «beskrivelse av vurdering av endelig plangrense, behov 
for båndleggingssone eller dispensasjons fra fredning» legges til dokumentasjonskrav pkt. 6.5 
 

2.6 Friluftsliv og reiseliv: Planforslaget må eventuelt foreslå avbøtende tiltak dersom 
deponiet anses som en ulempe for friluftsliv og reiseliv. 

 
Tas til orientering og vil følges opp i planarbeidet iht. pkt. 6.9 og 6.11 i planprogrammet.   
 

2.7 Barn og unge: planforslaget vurderer hvilke konsekvenser deponiet eventuelt kan ha 
for barn og unge, slik det legges opp til i planprogrammet, og eventuelt foreslå 
avbøtende tiltak dersom behov. 
 

Tas til orientering og vil følges opp i planarbeidet iht. pkt. 6.10 i planprogrammet.   
 

2.8 Forskning: Planprogrammet bør også vise at fremtidig utvikling av forskning beskrives i 
planforslaget 
 

Pkt. 6.11 i planprogrammet oppdateres med at mulig fremtidig utvikling av forskning skal beskrives 
som et dokumentasjonskrav og at informasjon fra Trusen legges inn som supplerende 
kunnskapsgrunnlag.  

 
2.9 Eiendom og eksisterende bygg og infrastruktur: Ingen kommentarer 

 
Merknaden tas til orientering 
 

2.10 Adkomst, trafikk og transport: Vurderingene må også inkludere skutertrafikken.  
 
Merknaden tas til orientering. Skutertrafikk ansees som en naturlig del av det lokale trafikkbildet 
og vil bli omtalt. 
 

2.11 Risiko og sårbarhet: Viser til at ROS-analyse kan legges ved planforslaget eller 
inkluderes i planbeskrivelsen 
 

Tas til orientering. 
 
 
Kystverket 30.07.2019  
Kystverket har ingen merknader til planprogrammet eller planen p.t.  
 
Forslagstillers kommentar: Merknaden tas til orientering 
 
Direktoratet for 
mineralforvaltning med 
Bergmesteren for Svalbard 

16.08.2019  

Bergmesteren har ingen merknader til forslag til planprogram eller varsel om oppstart av 
planarbeid.  
 
Forslagstillers kommentar: Merknaden tas til orienteringen 
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Riksantikvaren 19.08.2019  
Planområdet berør sikringssonen til det automatisk fredete kulturminnet ID 99903, som består av 
to enkeltminner. 99903-1 Gruve med tipp ved Viftehuset og 99903-2 Gruve uten tipp. Begge er 
regulert med 100 m sikringssone. RA påpeker at tiltakets berøring med sikringssonene kan bli 
utfordrende og foreslår at plangrensen justeres eller at Sysselmannen justerer sikringssonen iht. 
beskrivelse i «Delplan for deponi i Barentsburg – forslag til planprogram datert 11.juli 2019.    
 
Forslagstillers kommentar: Tas til etterretning. Planprogrammet vil justeres iht. innspill fra 
sysselmannen 2.5 og saken følges opp i det videre planarbeidet. 
 
 
Miljødirektoratet 15.08.2019  
Miljødirektoratet er i ferd med å utforme tillatelse til deponiet. Det skjer med grunnlag i de 
utredninger og konsekvensvurderinger som er innhentet i saken de siste tre årene, og som er 
dekkende for det kunnskapsbehovet vi har for å kunne behandle søknaden fra Trust Arcticugol. 
Tillatelse vil bli gitt med forutsetning om det foreligger en godkjent arealplan. Direktoratet vil ha 
en dialog med Sysselmannen for å gjennomgå forslag til tillatelse med sikte på å unngå at det kan 
oppstå motsetninger mellom vilkårene i tillatelsen og den fremtidige arealplanen.  
 
Forslagstillers kommentar: Merknaden tas til etterretning. 
 
Fiskeridirektoratet 27.09.2019  
Fiskeridirektoratet region Nord har ingen innvendinger mot delplanen.  Direktoratet kjenner ikke 
til nevneverdig fiskeriaktivitet i Grønfjorden og vurderer at potensielle avrenninger fra deponiet 
ikke vil påvirke kjent rekefiske i Isfjorden.   
 
Forslagstillers kommentar: Tas til orientering 
 
Svalbard Science Forum (SSF) 15.07.2019  
SFF bemerker at forskning er ivaretatt som eget tema og har ingen ytterligere kommentarer 
Forslagstillers kommentar: Merknaden tas til orienteringen 
 

 

 

7 Forslagstillers avsluttende kommentar 
Basert på konsekvensutredningen og tilleggsvurderinger gjort i forbindelse med delplanarbeidet er 
forslagstiller av den oppfatning at nytt deponi bør etableres innenfor det foreslåtte planområdet.  

En samlet vurdering tilsier at planlagt tiltak i sum har positive konsekvenser for gruvesamfunnet 
Barentsburg og at de tiltak som er beskrevet samlet gjør at miljørisikoen for tiltaket er lav.  
 
Det er ikke avdekket forhold som kommer i utpreget konflikt med tiltaket og ved følge at de føringer 
som er lagt i delplanen sikres tilstrekkelige arealer slik at TA også i fremtiden kan deponere 
avgangsmasser og slagg fra eksisterende gruvedrift på en sikker måte.  
 
Gjennomføring av tiltaket avhenger av nødvendige tillatelser fra grunneier og tillatelser gitt av 
forvaltningsmyndighet, som på gitt tidspunkt er Miljødirektoratet. Et eventuelt vedtak av planen gir 
ingen føringer for om en slik virksomhet vil bli godkjent iht. sml. eller annet regelverk, og eventuelt 
hvilke andre vilkår som blir gjort gjeldende.  
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