
Forslag til utfyllende bestemmelser til
delplan for deponi for aske og slagg

Dato: 02.07.2013
Dato for siste revisjon: 04.09.2013
Lokalstyrets vedtaksdato: 01.10.2013

I medhold av § 49, siste ledd bokstav a) i Svalbardmiljøloven, gjelder disse bestemmelsene for
området som på plankartet er avgrenset med plangrense.

I

Formålet med delplanen er å legge til rette for legge til rette for deponi for aske og slagg i masseuttak
ved skytebanen og Gruve 3, samt å videreføre eksisterende masseuttak. Delplan for deponi for aske
og slagg erstatter arealplan for Longyearbyen (2009-2019) i plankart.

II

I delplanen er det avsatt områder til følgende formål:

1. Byggeområder, Kombinerte formål (SML § 49)
- Deponi for aske og slagg (Bebyggelse og anlegg, SML § 49 nr.1)
- Masseuttak (SML § 49 nr.4)

2. Områder for råstoffutvinning (SML § 49 nr. 4)
- Masseuttak

3. Kulturminne-, natur- og friluftsområder (SML § 49 nr.3)
- Naturområde

4. Veier, flyplasser, havner, taubaner, høyspentledninger og andre viktige ledd i
kommunikasjonssystemet (Samferdselsanlegg) (SML nr.6)

- Veg

III

I medhold av § 49 i Svalbardmiljøloven, gis følgende fellesbestemmelser:

a. Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller andre levninger som
viser eldre aktivitet i området av kulturhistorisk verdi, skal arbeidet stanses og melding sendes
omgående til Sysselmannen, jfr. lovens § 44.

b. Før drift igangsettes skal det utarbeides det en driftsplan – og avslutningsplan med nødvendig
kartunderlag. Driftsplanen skal inneholde profiler som viser eksisterende terreng, planlagt fylling
og istandsetting, samt etappevis oppdeling av driften.

c. Det må foreligge nødvendig tillatelse fra forurensningsmyndigheten, jf SML§ 58, 3.ledd, bokstav b.
Driftsplan – og avslutningsplan skal forelegges Sysselmannen på Svalbard til godkjenning, jf SML
§ 64.

d. Det kan godkjennes oppføring av midlertidige driftsinnretninger og bygninger som er nødvendig
for drift av masseuttak og deponi. Det er ikke tillatt å hensette eller lagre utstyr som ikke er direkte
knyttet til driften. Permanent bebyggelse tillates ikke oppført.

e. Det tillates å etablere oppsamlingsgrøfter og basseng for sigevannet. Sigevannet tillates ført ut av
området i bekken.



f. Området skal til enhver tid holdes forsvarlig sikret slik at mennesker eller dyr ikke kommer til
skade pga. virksomheten.

g. Området skal istandsettes ved avsluttet drift og tekniske innretninger skal fjernes fra området.
Området skal tilbakeføres til naturområde i henhold til godkjent istandsettingsplan. Krav til
istandsetting gjelder også dersom drift stanser opp i mer enn 2 år.

IV

I medhold av § 49 i Svalbardmiljøloven, gis følgende bestemmelser om bruk og utforming av
arealer:

1. Byggeområder, Kombinerte formål (SML § 49 nr.1)

1.1 Masseuttak kombinert med deponi for aske og slagg

a. Innenfor området skal det foregå permanent deponering av tilkjørte masser i form av aske og
slagg fra Longyear energiverk.

b. Deponiet skal til enhver tid drives i samsvar med denne delplan, godkjent drifts- og
avslutningsplan samt alle vilkår i tillatelser fra Klima- og forurensningsdirektoratet og
Sysselmannen på Svalbard.

c. Innenfor formålet gjelder også bestemmelsene i punkt 2.1. Masseuttak

2. Område for råstoffutvinning (SML § 49 nr. 4)

2.1 Masseuttak

a. I områder for masseuttak skal det drives uttak av fjell, stein- og grusmaterialer med tilhørende
virksomhet som sortering, knusing og lignende.

b. Masseuttaket skal til enhver tid drives i samsvar med denne delplan, godkjent drifts- og
avslutningsplan samt alle vilkår i tillatelse fra Sysselmannen på Svalbard.

3. Kulturminne-, natur- og friluftsområder (SML § 49 nr.3)

3.1. Naturområde

a.  Arealet er avsatt til naturområde

4. Veier, flyplasser, havner, taubaner, høyspentledninger og andre viktige ledd i
kommunikasjonssystemet (Samferdselsanlegg) (SML nr.6)

4.1 Veg

a. Arealet er avsatt til veg.

V

Rekkefølgekrav
Deponi skal anlegges i områder/etapper med hensikt å minimere det aktive deponiarealet. Før
oppstart på nytt område/etappe i henhold til driftsplan skal det innleveres dokumentasjon som viser at
uttak og istandsetting er utført i henhold til drifts- og istandsettingsplan. Ajourførte kart og profiler skal
normalt innsendes hvert 5. år eller etter nærmere avtale.


