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Longyearbyen lokalstyre
Postboks 350
9171 LONGYEARBYEN

Longyearbyen - Lia og Vannledningsdalen - Delplan D39 - Sikringstiltak i konflikt med
kulturminner - tilbakemelding på forslag til tiltak

Riksantikvaren viser til Notat: Forprosjektering av sikringstiltak, fase 1 – sikringskonsepter
presentert i faktaark , og møte den 17.09.2018. Vi viser også til oversending av dokumentasjon
fra Longyearbyen Lokalstyre den 20. september.

Det er planlagt tiltak for skredsikring av Lia og Vannledningsdalen
Utredninger av rasfasen i Longyearbyen viser at det er nødvendig med tiltak for å ivareta
sikkerheten for beboerne. Samfunnsmessige hensyn i denne spesielle saken gjør at
Longyearbyen Lokalstyre står fritt til å velge de alternative løsningene de ser som nødvendig å
utrede videre. Det er viktig å finne fram til den sikringsløsningen som etter en helhetsvurdering
anses som best for samfunnet i Longyearbyen.
De forelagte sikringstiltakene i Lia og Vannledningsdalen vil alle i større eller mindre grad ha
inn virkning på kulturminnene i området. Samtlige alternativer vil derfor kreve dispensasjon fra
fredningsbestemmelsene for inngrep i kulturminnene eller deres sikringssoner, samt skjemming
av kulturminnene. Riksantikvaren er rette myndighet til å gi slik disp ensasjon, jf.
Svalbardmiljøloven § 44. Riksantikvaren vil allerede nå signalisere at vi er innstilt på å gi
dispensasjon for nødvendig skredsikring.

Vi understreker at samtlige forelagte sikringsløsninger vil kreve en utredning av tiltakenes
konsekvense r for kulturminnene Dette vil blant annet innebære detaljkartlegging av direkte og
indirekte inngrep, dokumentasjon og vurdering av ulike avbøtende tiltak. Omfanget av
utredningen vil kunne variere med valg av sikringsløsning.

Vi forstår det slik at det aljert utforming av de ulike sikringstiltakene først vil skje etter at
hovedkonsept er valgt. Vi mener derfor at det er mest hensiktsmessig at omfang og format på
nødvendige kulturminneutredninger gjøres da. Det kan for eksempel være aktuelt å vurdere
deta ljer i utforming av valgt konsept/ løsning i lys av avbøtende tiltak for kulturminnene. Vi
imøteser derfor å bli involvert i dette arbeidet når konsept/ løsning for sikringstiltak er valgt.

Vennlig hilsen

Sigrid Murud (ef)
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