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1 INNLEDNING 

1.1 Plangrense 

 
Figur 1. Avgrensning av delplanområdet 
 

2 BAKGRUNN 

2.1 Formål 
Hensikten med planarbeidet er å sikre Longyearbyen tilfredsstillende deponikapasitet, jamfør «Avfallsplan 
Longyearbyen 2017 – 2020». 

2.2 Forslagstiller og plankonsulent 
Forslagstiller er Longyearbyen lokalstyre (LL) ved teknisk enhet. Planen utarbeides av LL ved enhet for 
plan og utvikling. Det vil bli knyttet underkonsulenter til utredningsarbeidet for fagtematiske utredninger. 

2.3 Eiendomsforhold 
Planarbeidet omfatter del av gnr 22 bnr 1 med Nærings- og fiskeridepartementet som grunneier. 

2.4 Tidligere vedtak og føringer 
Lokalstyret sak 10/17, 13.02.17 – vedtak av Avfallsplan for Longyearbyen 2017-2020: 

Pkt. 6.1.4: Deponiet i Adventdalen opprettholdes som eneste avfallsdeponi i Longyearbyen, eller 
det opprettes nytt deponi samtidig som det gamle avsluttes. 

 
Sysselmannen på Svalbard, datert 17.04.18: 

Sysselmannen på Svalbard pålegger Longyearbyen lokalstyre (LL) å avslutte deponiet i 
Adventdalen. Frist for stans i deponering settes til 31.12.2019 og frist for endelig tildekking av 
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deponiet settes til 31.12.2020. Frist for oversendelse av framdriftsplan for avslutning settes til 
01.07.2018. 

Vi gir LL pålegg om å oversende plan for avslutning og etterdrift av deponiet. Frist settes til 
01.07.2018. 

Vi ber LL oversende opplysninger om framtidig avfallsdeponering i Longyearbyen innen 31.12.18. 
 
Teknisk utvalg sak 14/17, 25.04.17 – Avfallsdeponi i Adventdalen - avslutning 

Teknisk utvalg anbefaler å starte arbeidet med avslutning av deponiet i Adventdalen i henhold til 
gjeldende tillatelse til drift fra sysselmannen. Avslutningsplanen skal gi en detaljert beskrivelse av 
metode for avslutning. Kalkulerte kostnader knyttet til avslutningen skal legges frem i løpet av 
2017. 

Det må samtidig igangsettes et prosjekt for å finne ny tomt/lokasjon for framtidig deponi som skal 
ta imot fraksjoner som beskrevet i avfallsplanen. Prosjektet må ta høyde for å vurdere om det er 
hensiktsmessig med ett eller to nye deponier; ett for avfall og ett for forurenset jord. 

 
Sysselmannen på Svalbard, datert 09.05.19: 

…/.. I brevet med pålegg om avslutning av deponiet ble lokalstyret også bedt om å gi en vurdering 
av framtidig avfallsdeponering i Longyearbyen. Vi kan ikke se at vi har mottatt en slik vurdering 

… / … I møter med driftsingeniør renovasjon og miljø har det blitt opplyst at arbeidet med å 
etablere et nytt deponi er startfasen. For å kunne vurdere ytterligere deponering ut over fristen 31. 
desember i år må Longyearbyen lokalstyre fremlegge en plan for fremtidig avfallsdeponering og 
konsekvenser ved ytterligere deponering/stans i deponering i Adventdalen. 

 

3 BESKRIVELSE AV PLANLAGT TILTAK/VIRKSOMHET 
Planlagt arealbruk er deponering av lettere forurensede jordmasser og avfall. Deponiet skal erstatte 
eksisterende avfallsdeponi i Adventdalen som er under pålagt avvikling.  

3.1 Behov for deponi 
Longyearbyen ligger langt unna fastlandet. I en by i endring, med ny utbygging og gammel bebyggelse, vil 
det være behov for å levere ulike typer fraksjoner avfall som må deponeres. Alternativet til lokalt deponi 
er å sende dette avfallet til fastlandet for deponering, noe som vil være lite bærekraftig da det er svært 
kostnadskrevende og forurensende blant annet i form av utslipp fra transport. Beredskapsmessige 
forhold er også en grunn til å ha et lokalt deponi. 

3.2 Forutsetninger, dimensjonering og hensyn 
I henhold til «Avfallsplan for Longyearbyen 2017-2020» skal avfall i Longyearbyen skal håndteres på en 
slik måte at Longyearbyen fremstår som en verdig innfallsport til en av verdens best forvaltede villmarker. 
Eller har man lagt til grunn følgende: 
• Avfallshåndteringen i Longyearbyen skal ressurs- og miljømessig være minst like god som på 

fastlandet. 
• Man vil i planprosessen utrede mulighetene for å deponere:  

- Ikke-nedbrytbart avfall 
- Avfall som ikke kan gjenvinnes 
- Øvrige avfallstyper som tillates deponert på deponier på fastlandet 
- Hyttetoalettavfall og hundeavfall 
- Nedbrytbart avfall som ikke tillates transportert til fastlandet 
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- Lettere forurensende jordmasser (eksempelvis overskuddsmasse fra byggeprosjekt, akutt 
forurensning etc.) 

 
• Anlegget må dimensjoneres for å ivareta dagens etterspørsel og framtidig utvikling de neste 50 årene. 

Illustrasjonen nedenfor viser et areal på omtrent 50 mål i grunnflate på den foreslåtte lokasjonen.  
• Den totale høyden skal tilpasses terrenget og skal utredes i planprosessen. Ved drift av deponiet skal 

det være så lite synlig som mulig. Ved avslutning skal tiltaket passe inn i terrenget.  
• Det må avsettes areal til en sigevanndam nedenfor deponiet samt overvannsgrøfter rundt og ovenfor 

deponiet.  
• I tillegg vil det bli behov for lysmaster rundt deponiet. Lyskildene skal utformes/skjermes slik at de 

hensyntar sikkerhetsaspektet i forhold til aktiviteten på flyplassen.  
• I planprosessen må det utredes om det er behov for et mindre renseanlegg. 
 

 
Figur 2. Den innerste figuren på illustrasjonen viser et areal på ca. 50 mål   
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4 PLANOMRÅDE  
 

Figur 3. Ortofoto kartutsnitt med planlagt utbyggingsområde avmerket 

4.1 Lokalisering og avgrensning 
Planområdet som foreslås ligger ca. 1 km på sørlig side av Svalbard lufthavn rett før adkomst til den 
nedlagte Gruve 3. Området ligger ca. 6 km øst for Longyearbyen sentrum. Adkomst til området er fra vei 
700. Planområdet er lokalisert på østsiden av gruve 3.  
 
Det er foretatt grunnundersøkelser (ERT-målinger) for å kartlegge permafrosten i jorda av NGI. Basert på 
dette har NGI foreslått en mulig plassering av deponiet i planområdet (flere grundige geotekniske 
undersøkelser er nødvendig). 
 
Området er i dag naturlig adskilt fra overvann oppstrøms ved veien til Gruve 3, samt to bekkedrag på hver 
side av området. Overvannsproblematikk har vært et av de viktigste prioritetene ved valg av beliggenhet. 
Se også punkt 4.5 for drøfting av alternative lokaliseringer i Longyearbyen. 
 
Varslet plangrense er satt ganske romslig (se figur 1) for å kunne gi rom for helhetlige løsninger med 
hensyn til sikringstiltak, teknisk infrastruktur og tilpasning til landskapet. Videre utredninger vil gi et bedre 
grunnlag for å begrense planområdet. 

4.2 Eksisterende arealbruk 
Arealet er i dag avsatt til Kultur-, Natur- og Friluftsformål (KNF) i arealplanen for Longyearbyen. Det er 
ingen kjent bruk av området utover det som er beskrevet ovenfor. 
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4.3 Egnethet til formålet  
Området er egnet til deponi fordi: 

- Det allerede er vei og infrastruktur i området som skal opprettholdes i lang tid. Veien er 
adkomstvei til skytebane, Gruve 3 og K-SAT sitt anlegg på Platåberget.  

- Arealet er ikke i bruk i dag, og har ingen spesielle kjente frilufts- og naturverdier 
- Vannføringen i deponiområdet er liten noe som reduserer risikoen for forurensning 
- Plasseringen muliggjør et mindre skjemmende deponi, visuelt sett. 

 
Se også eget notat «Vurdering av alternativ lokalisering av deponi» som er vedlagt forslag til 
planprogram. 

4.4 Kjente arealbruksverdier og /-konflikter 
- Gruve 3 grenser til planområdet, og her er det turistvirksomhet som kan oppleve deponiet som 

skjemmende. 
- Området grenser til en flyplass og er også i innflygningssonen. 
- Det er registrert 4 automatiske fredete kulturminner i planområdet. Det dreier seg om 158594-1 

Varde, 158584-1 Gruve stollinnslag, 158454-1 Revefelle, 158453-1 Revefelle. I tillegg går 
sikringssonen til kulturminne 158452-1 Revefelle inn i planområdet.  

4.5 Drøfting av alternativ lokalisering 
Det er laget et eget notat «Vurdering av alternativ lokalisering av deponi» som vurderer 6 lokasjoner for 
deponi innenfor Longyearbyen planområde. Lokaliseringen som legges til grunn i dette planforslaget ble 
vurdert å være det klart beste alternativet for plassering av et deponi, slik det fremgår av figuren 
nedenfor. For en grundigere vurdering henvises det til notatet som er vedlagt forslag til planprogram. 
 

 Tilstrekkelig 
infrastruktur 

Ferdsel og 
opplevelse 

Plante- 
og 
dyreliv       

Naturfare Nærings-
interesser 

Landskaps- 
opplevelse/ 
Synlighet 

Miljø 
(overvann, 
forurensning) 

Nedre 
Adventdalen 

       

Sentrumsområde        

Flyplassen- 
Bjørndalen 

       

Hotellneset        

Brannøvingsfelt        

ORV-tomta        

Øst for Gruve 3        

Ved skytebanen        

Figur 4. Oversikt over grov vurdering av plassering av nytt deponi i Longyearbyen 
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5 LOVGRUNNLAG 

5.1 Lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) med forskrifter 
Planarbeid og planprosess skal gjennomføres i samsvar med svalbardmiljøloven kapittel IV.  

For masse-/avfallsdeponi gjelder særskilt: 
- Svalbardmiljøloven kapittel VII 
- Forskrift (FOR-2002-06-24-724) om miljøgifter, avfall og gebyrer for avløp og avfall på Svalbard 
- Høringsforslag Forskrift om forurensning og avfall på Svalbard (trer i kraft 01.01.21) 

I tillegg legges følgende til grunn for planarbeid/virksomhet: 
- Prinsipper etter avfallsforskriften kapittel 9 
- Prinsipper etter deponiforskriften 
- Prinsipper i TA 1995/2003 
- Prinsipper etter vannforskriften 
- Prinsipper i M-608/2016 

5.2 Krav om særskilt konsekvensutredning, ref. Svalbardmiljøloven § 59 
Tiltakshaveren skal få utarbeidet konsekvensutredning for virksomhet som trenger tillatelse etter loven 
her og som 
a) kan få mer enn ubetydelig virkning for naturmiljøet utenfor planområdene, eller 
b) kan få betydelig og langvarig virkning for miljø og samfunn i et planområde. 
 
Forslagsstiller har startet en dialog med Sysselmannen på Svalbard angående krav om særskilt 
konsekvensutredning. Det er Sysselmannen som avgjør om det vil bli stilt krav om særskilt 
konsekvensutredning (KU). 
 
Dersom det blir satt krav om særskilt KU vil det gå som en parallell prosess til planarbeidet, hvor 
kunnskapsgrunnlaget fra arbeid med særskilt konsekvensutredning vil bli lagt til grunn for utarbeidelse av 
planforslaget.  

5.3 Utslippstillatelse 
Tiltaket er avhengig av utslippstillatelse, men dette er regulert av annet lovverk og omhandles ikke i 
planarbeidet.  

6 GJELDENDE PLANER 

6.1 Lokalsamfunnsplan 2013-2023, vedtatt av lokalstyret 10.12.2013. 
Lokalsamfunnsplanen for Longyearbyen er en overordnet og langsiktig plan, og skal legges til grunn for all 
planlegging og aktivitet i lokalsamfunnet. Visjonen for Longyearbyens fremtid er: unikt, trygt og skapende. 
Planen peker på 8 satsingsområder som har hver sine delmål for å nå visjonen. 
 
Satsingsområdene som er relevante for nytt deponi er følgende:  
4. Vi vil at Longyearbyen skal være et trygt og attraktivt tettsted 
- 4.6 Rent og ryddig: Longyearbyen har gode løsninger for mottak og håndtering av avfall, og disse 

brukes aktivt av lokalsamfunnet 
 
5. Vi vil ha et godt og robust offentlig tjenestetilbud 
- 5.5 Teknisk infrastruktur: Teknisk infrastruktur er dimensjonert for å ivareta etterspørsel, lokalt klima 

og framtidig utvikling. 
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6.2 Arealplan for Longyearbyen planområde, vedtatt av lokalstyret 13.2.2017. 
Figur: Kartutsnitt fra Arealplan for Longyearbyen 2016-2026. Varslet planområdet avmerket med rød linje 

 
 
Det varslede delplanområdet er i arealplanen avsatt til Kultur-, Natur- og Friluftsformål (KNF). Ulike deler 
av feltet ligger henholdsvis innenfor sikringssone for kulturminner (H770_1), faresone for ras- og 
skredfare (H310_1) og faresone for Høyspenningsanlegg inkl. høyspentkabler (H370_5) med sine 
restriksjoner. 
 
Det planlagte tiltaket er i strid med arealplanen da et deponi vil kreve annet arealformål. LL vurderer at 
riktig formål for et deponi vil være «Renovasjonsanlegg/avfallsanlegg 1550. 
  
Planavgrensningen er ganske romslig men etter at nødvendige utredninger er gjort vil planområdet 
sannsynligvis kunne innskrenkes slik at mest mulig areal forblir KNF-område. 
 
Eventuelle sikringstiltak for ras-/ skred og overvann kan også endre omfanget av de ulike sikringssonene 
innenfor delplanområdet. Det er også en potensiell konflikt mellom deponiet og de båndlagte 
sikringsområdene for kulturminner, videre utredninger vil avgjøre hvor stor denne konflikten er. 
 

6.3 Tilgrensende delplaner og pågående delplanarbeid. 
Det er ingen tilgrensende delplaner eller pågående delplanarbeid med virkning for planområdet.  

Like sør for planområdet er det lansert utviklingsplaner for et besøkssenter for bevaring i Arktis – The 
Arch, www.arcticmemory.com. Delplanarbeid er ikke varslet igangsatt og planprogram for 
utviklingsplanene er ikke kjent.  
 

http://www.arcticmemory.com/
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7 UTREDNINGSPROGRAM 

7.1 Utredningstema 
Følgende temaer foreslås som utredningstemaer til delplan D54: 

• Naturmiljø  
• Landskap 
• Kulturminner og kulturmiljø 
• Byggegrunn og naturfare 
• Adkomst trafikk og transport 
• Forhold til nærmiljø samt eksisterende og planlagt bebyggelse  
• Samfunnssikkerhet og beredskap 

 
Temaer som er viktige for utforming av planen men hvor det er vurdert at det ikke er behov for 
utredninger i planarbeidet: 

• Barn og unges interesser – planområdet/ tiltaket vurderes å ikke berøre barn og unges interesser 
• Forurensing – det forutsettes at tiltaket ikke skal bidra til forurensing utenfor planavgrensningen 

7.2 Metodebeskrivelse og vekting 
De ulike utredningene skal sammenstilles i en endelig vurdering. Denne vurderingen skal inneholde en 
beskrivelse av de direkte og indirekte konsekvenser av tiltaket, samt en sammenstilling av konsekvensene 
og en sammenlikning og vurdering av konsekvenser. Det er flere viktige utredningstemaer, og disse er 
vektet i forhold til hverandre:  
 

 Utredningstemaer Forventet påvirkning på 
planen 

7.6 Byggegrunn og naturfare Høy 
7.11 Samfunnssikkerhet og beredskap Høy 
7.4 Landskap Middels 
7.9 Forhold til nærmiljø, samt eksisterende og planlagt bebyggelse.  Middels 
7.5 Kulturminner og kulturmiljø Middels 
7.3 Naturmiljø Middels 
7.7 Adkomst, trafikk og transport Lav 

 
Resultatet av utredningene vil danne grunnlag for valg av løsningene. 

7.3 Naturmiljø 

7.3.1 Problemstilling: 
Det skal sikres at deponiet ikke påvirker dyreliv og/eller vegetasjon på en uakseptabel måte.. Det er ifølge 
artsdatabanken ingen konflikter med rødlistede arter innenfor delplanområdet, det er nevnt i NINA 
rapporten at det i 2002 ble funnet en kritisk truet art, Sibirstarr, tilgrensende delplanområdet mot 
flyplassen. 
 
Funn av eventuelle truede arter kan gi konsekvenser i forhold til plassering av fysiske tiltak og planlagt 
aktivitet 
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7.3.2 Kjent kunnskapsgrunnlag: 
- NINA-rapport 252: Biologisk mangfold – temarapport som grunnlag for arealplan Longyearbyen 

planområde (2007). 
- Naturverdiene i nærområdet rundt Longyearbyen planområde, Norsk Polarinstitutt (2015). 
- Helhetlig kartlegging av fremmede karplanter i Longyearbyområdet, Ecofact rapport 536 (2016). 
- www.artsdatabanken.no 
 

7.3.3 Behov for nyt kunnskapsgrunnlag: 
Det vurderes at det ikke er behov for nytt kunnskapsgrunnlag. Men det må verifiseres om funnene i de 
viste registrerende faktisk er tilstedeværende, da de er relativt gamle og med lav geografisk nøyaktighet.  
 

7.3.4 Dokumentasjon: 
Det må fremlegges fagkyndig dokumentasjon om de angitte funnene i artsdatabanken faktisk er 
tilstedeværende innenfor delplanområdet.  
 

7.4 Landskap 

7.4.1 Problemstilling: 
Plassering av et deponi vil i mange tilfeller endre opplevelsen av landskapsbildet, både med tanke på nær- 
og fjernvirkning. 
 
Det antas at tiltaket ikke bygger så høyt at det overordnede landskapsbildet påvirkes. Delplanområdet 
inngår i en fjellskråning med mangeartet og spesielle fjellformasjoner slik at en utfylling antas å ha liten 
påvirkning. Det er også en del eksisterende utfyllinger i forbindelse med Gruve 3. Deler av området er 
synlig fra flyplassen.  
 
Analyser og utredninger av nær- og fjernvirkning kan påvirke plassering og utforming av tiltaket.   

7.4.2 Kjent kunnskapsgrunnlag: 
Flyfoto fra 2012 
Bilder av dagens areal fra flere vinkler. 
Erfaringer fra deponiet ved gruve 6 i forhold til utvikling, drift og vedlikehold. 

7.4.3 Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 
Det må utarbeides nær- og fjernanalyser av tiltaket som viser tiltaket med maksimal grunnflate og høyder. 
Analysene må beskrive hvordan deponiet påvirker landskapet, og synligheten fra ulike steder. Utredningen 
må foreslå avbøtende tiltak med hensyn til eventuelle negative konsekvenser.  

7.4.4 Dokumentasjon: 
Nytt deponi illustreres med fotomontasjer/ snitt/ illustrasjoner fra ulike steder som tiltaket vil være synlig 
fra. Maksimale høyder og plassering illustreres og vurderes.  

7.5 Kulturminner og kulturmiljø 

7.5.1 Problemstilling: 
Hensyn til kulturminner og kulturmiljø skal være førende for plassering og utforming av nye tiltak i 
henhold til arealplanen for Longyearbyen. Det er registrert 4 automatisk fredete kulturminner i 
planområdet. Det dreier seg om: 

- 158594-1 Varde 
- 158584-1 Gruve stollinnslag 



  Side 11 av 14 

- 158454-1 Revefelle 
- 158453-1 Revefelle.  
- Sikringssonen til kulturminne 158452-1 Revefelle går inn i planområdet.  
- Delplanen omfatter deler av området til Gruve 3, som ikke er fredet men ansees å være en viktig 

del av kulturmiljøet.  
 
Kulturminnene er lokalisert innenfor den sydlige grensen til planområdet. Sikringssonen strekker seg et 
stykke innover i delplanområdet hvor det ville være naturlig å ha en atkomstsituasjon. Det må i 
planprosessen vurderes i hvilken grad atkomstsituasjonen og sikringssonen til kulturminnene er i konflikt 
med hverandre.  

7.5.2 Kjent kunnskapsgrunnlag: 
- Askeladden 
- Prioriterte kulturminner og kulturmiljøer på Svalbard 2013-2023, versjon 1.1 
- Tekniske og industrielle kulturminner i Longyearbyen med omegn. Verneverdi og forvaltning, 

Sysselmannen 2010. 

7.5.3 Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 
Det vurderes at det ikke er behov for nytt eller utvidet kunnskapsgrunnlag. 

7.5.4 Dokumentasjon: 
Utredning av hvordan tiltaket vil påvirke kulturminnene og kulturmiljøet i delplanområdet, samt 
kulturminner i omkringliggende områder som kan bli påvirket av tiltaket. Det kan bli aktuelt å søke 
Riksantikvaren om dispensasjon for å justere sikringssonen dersom man vurderer at det ikke vil ha 
uheldige konsekvenser for å ivareta kulturminnene. 

7.6 Byggegrunn og naturfare 

7.6.1 Problemstilling: 
Deler av planområdet er innenfor sikringsområde ras- og skredfare.  

7.6.2 Kjent kunnskapsgrunnlag: 
Skredfarekartlegging i utvalgte områder på Svalbard, Multiconsult 2016. 
Flom- og erosjonssikringstiltak Longyearelva, NVE 2016. 

7.6.3 Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 
Foreløpige og enkle undersøkelser tyder på at det er OK byggegrunn, men det forutsettes en grundig 
geoteknisk utredning av forholdene tilknyttet ras- og skredfare.  Det må vurderes om det er behov for en 
ny skredfarekartlegging for delplanområdet. Andre relevante utredningstemaer er naturhendelser som 
flom, setninger og utglidning i deponiet i tillegg til ekstremnedbør og vind, blant annet som følge av 
klimaendringer.  

7.6.4 Dokumentasjon: 
Grunnlagsrapport for de ulike delutredningene innenfor naturfare legges til grunn for videre planarbeid, 
og kan påvirke utformingen av anlegget. 

7.7 Adkomst, trafikk og transport 

7.7.1 Problemstilling: 
Det skal sikres god adkomst til deponiet og at forholdene for eksisterende virksomheter i nærområdet 
skal ikke påvirkes på en uakseptabel måte med tanke på veistandard, trafikksikkerhet etc. Det må 
vurderes om dette kan det gi rekkefølgebestemmelser til oppgradering av vei. 
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7.7.2 Kjent kunnskapsgrunnlag: 
- Arealplan for Longyearbyen planområde, vedtatt av lokalstyret 13.2.2017. 
- Temaplan ferdsel og opplevelser, Agraff 2017.  
- Hovedplan vei 2015-2022 
- Trafikksikkerhetsplan for Longyearbyen 2012-2015 

7.7.3 Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 
Det må lages beregninger på forventet økt trafikkmengde på veien og vurdere konsekvensene av økt 
trafikk. Eventuelle nye konfliktpunkter på identifiseres og beskrives.  

7.7.4 Dokumentasjon: 
Kunnskapsgrunnlaget benyttes som grunnlag for utforming av planforslaget. Nye løsninger skal begrunnes 
og vurderes i forhold til trafikksikkerhet. 

7.8 Barn og unges interesser 

7.8.1 Problemstilling: 
Det er ikke avdekket forhold ved temaet som krever særskilte utredninger da det innenfor 
delplanområdet er ingen kjent bruk av barn, unge eller andre i dag.  
 
Vi anser dermed at det ikke er nødvendig å utrede dette temaet særskilt. 

7.9 Forhold til nærmiljø, samt eksisterende og planlagte tiltak 

7.9.1 Problemstilling: 
Forhold til nærmiljø er knyttet til bruken av Gruve 3 spesielt, samt Frøhvelvet og Skytebanen.  
Økt trafikk kan medføre noe ulempe for den nærliggende bebyggelsen med tanke på støv og støy. I tillegg 
kan lokaliseringen av et deponi ved siden av en turist/ opplevelses-destinasjon som Gruve 3 potensielt 
oppleves som konfliktfylt.  

7.9.2 Kjent kunnskapsgrunnlag: 
Flyfoto fra 2012. Dagens deponi har lite eller ingen støv- og støyproblematikk 

7.9.3 Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 
Medvirkningsprosesser vil vise et eventuelt konfliktnivå mellom de ulike arealformålene.  

7.9.4 Dokumentasjon: 
Vurdering av støy- og støv ved økt trafikkmengde samt resultat fra medvirkningsprosessene benyttes som 
grunnlag for videre arbeid med planforslaget. 

7.10 Forurensing i grunnen, og som følge av tiltak 

7.10.1 Problemstilling: 
Det er ikke avdekket forhold ved temaet som krever særskilte utredninger da det er ingenting som tyder 
på at det har vært aktivitet innenfor det avgrensede delplanområdet tidligere. Det forutsettes også at 
tiltaket ikke skal forurense tilliggende områder.  
 
Vi anser dermed at det ikke er nødvendig å utrede dette temaet særskilt. 

7.11 Samfunnssikkerhet og beredskap 
Det er et behov for å ha et tilgjengelig deponi i Longyearbyen. 
 
Det bør gjøres vurderinger av hvilke behov det er for et deponi i forbindelse med ulykker, eksempelvis 
mellomlagring av brannrester, akutt forurensing etc. 
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 Det vil bli utarbeidet ROS-analyse i henhold til LL sin mal. Dette gjøres tidlig i planarbeidet og gir grunnlag 
for valg av løsninger i delplanen. 
 
Følgende tema forventes å kunne gi føringer for arbeidet med delplanen: 

- Skred og annen naturfare 
- Stabilitet 
- Forurensning 
- Trafikksikkerhet 
- Brann og eksplosjon 
- Andre akutte ulykker 

 
Overordnet ROS-analyse for Longyearbyen legges til grunn. 

8 PLANPROSESS  

8.1 Framdriftsplan 
Planarbeidet forventes å følge framdriftsplanen under.  Senere endringer kan komme. 

Prosess og planarbeid 
2020 2021 

feb mars april mai juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb 

Kunngjøring av 
planoppstart og høring 
av planprogram.  

 
         

   

Frist for 
merknader/uttalelser: 

 20.mars         
   

Fastsetting av 
planprogram i TU 

  21.april        
   

Grunnlagsutredninger i 
samsvar med fastsatt 
program: 

 
         

   

ROS-analyse              

Utarbeiding av 
planforslag: 

          
   

Dialogmøter med LL:              

Medvirknings- og 
informasjonsmøter: 

          
   

1. gangs behandling TU 
og offentlig ettersyn: 

           
   

2. gangs behandling TU 
og vedtak i lokalstyret: 

          
   

 

8.2 Medvirkning og informasjon 
Delplanarbeidet følger lovpålagt medvirkningsopplegg i henhold til Svalbardmiljølovens § 50. Berørte 
parter, interessegrupper og offentlige myndigheter vil varsles særskilt. 
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