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1. INNLEDNING

1.1 Bakgrunn for planarbeidet

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF eier og driver Longyear energiverk som forsyner
Longyearbyen med strøm og fjernvarme. Anlegget er basert på to kullfyrte kjeler som totalt
produserer ca 5 500 m3 slagg og aske hvert år. Fram til 2008 ble aske og slagg deponert i
sjøkanten i Adventfjorden. Anlegget fikk ny utslippstillatelse fra Klima- og
forurensningsdirektoratet, Klif, med gyldighet fra 29.6.2007. I den nye utslippstillatelsen ble det
stilt krav om blant annet en redegjørelse om framtidig disponering av askeavfall.

Det mest aktuelle området for deponering av aske og slagg er vurdert til masseuttak ved
skytebanen og Gruve 3. Her vil det være kapasitet for deponering, samtidig som det vil være
mulig å ha uttak av masser. Norsas har utført en hydrogeologisk vurdering i forbindelse med
undersøkelse av lokaliteten, og konkluderer med at det er forsvarlig å plassere nytt deponi for
kullkraftverket i det undersøkte området, basert på en miljøgeologisk betraktning.

Videreføring av eksisterende masseuttak i samsvar med gjeldende arealplan er ikke utredet.
Denne planbeskrivelse redegjør for den nye aktiviteten som skal inn i området. Fortsatt drift av
masseuttaket forutsettes derfor utredet i tidligere planprosess.

1.2 Formål

Planarbeidet har som hovedformål å:
legge til rette for deponi for aske og slagg i masseuttak ved skytebanen og Gruve 3
videreføre eksisterende masseuttak
minimalisere muligheten for forurensning til luft, bekker og nærområdet
tilrettelegge for planlagt etterbruk ved tilbakeføring av naturlig vegetasjon

2. NØKKELOPPLYSNINGER

Delplanområde Massetak og askedeponi
Gårdsnr./bruksnr.
Gjeldende planstatus Massetak

Forslagsstiller Longyearbyen lokalstyre, Bydrift KF
v/ Jørn Myrlund

Grunneiere Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS
Plankonsulent Rambøll Norge AS

Hovedformål i revidert plan Massetak og deponi for aske og slagg
Planområdets areal i daa Ca. 220 daa
Aktuelle problemstillinger Forurensning
Forventet aktivitet 1-2 lastebiler per dag med deponimasser.

Tidvis behov for anleggsmaskiner for
bearbeiding av deponi.
Ikke permanente arbeidsplasser

Foreligger det varsel om innsigelse Nei
Konsekvensutredningsplikt Nei
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Politisk behandling planprogram 30.01.12
Kunngjøring oppstart, planprogram til off.ettersyn 17.02.12
Offentlige møter 25.01.12 (næringslivet)
Administrativ fastsetting av planprogram 25.05.12
Fullstendig planforslag dato 04.09.13

3. PLANPROSESSEN

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF la ut konkurransegrunnlaget for delplanen i september 2011.
I oktober 2011 inngikk Rambøll avtale med Bydrift om gjennomføring av oppdraget. I
oppstartfasen er det avholdt to møter i Tromsø og et møte i Longyearbyen.

Oppstart av planarbeidet og offentlig ettersyn av planprogrammet ble kunngjort på
www.lokalstyre.no, ved brev til høringsinstanser og ved annonse i Svalbardposten 24. februar
2012.

Følgende prosess er gjennomført:
Planprogram til administrativ behandling 20.12.11
Planprogram til politisk behandling 31.01.12
Varsel om oppstart og planprogram til offentlig ettersyn 17.02.12, annonsering 24.02.12
Administrativ fastsetting av planprogram 25.05.12
Planforslag til administrativ behandling juni 2012
Planforslag til politisk behandling og offentlig ettersyn, med høringsfrist 8.mai 2013.

Uttalelser og merknader som er kommet inn ved varsel om oppstart og offentlig ettersyn er
behandlet i kapittel 8 og 9.

4. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE FØRINGER

4.1 Svalbardmiljøloven

Svalbardmiljøloven kapittel VI omhandler arealplanlegging i planområdene. Den planansvarlige i
det enkelte planområde skal sørge for å gjennomføre en løpende planlegging for bruk og vern av
arealene i planområdet. Arealplanen eller deler av den skal tas opp til revisjon når forholdene
gjør det påkrevd. Arealplan for Longyearbyen arealplanområde for perioden 2009-2019 ble
vedtatt av lokalstyret i desember 2009.

I henhold til Svalbardmiljølovens kapittel VI § 49 skal plandokumentene inneholde:
Planbeskrivelse som redegjør for hvordan hensynet til miljø blir ivaretatt. Dersom planen
kan få virkninger utenfor delplanområdet skal redegjørelsen også omfatte dette.
Plankart med kartfesting av nåværende og framtidig arealbruk i hele planområdet, med
nødvendig detaljering for å styre arealbruken og sikre formålet med planen.
Utfyllende bestemmelser, som setter rettslig bindende vilkår for bruk og ferdsel og for
utforming av arealer og bebyggelse for å sikre formålet med planen.

Utfyllende retningslinjer, som angir føringer for praktiseringen av planen, og som det skal tas
hensyn til ved vedtak etter Svalbardmiljøloven kapittel VI og §§ 57-58.
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Det er utarbeidet en egen forskrift for Svalbard; ”Forskrift om konsekvensutredninger og
avgrensning av planområdene på Svalbard” (28.06.02).

4.2 Arealplan for Longyearbyen planområde

I henhold til utfyllende bestemmelser til arealplan for Longyearbyen skal det gjøres rede for
følgende forhold i forbindelse med utarbeiding av delplan for byggeområder:

Disponering av alt areal i området, herunder de enkelte utbyggingsformål.
Atkomstforhold, parkering, samt opparbeidelse og disponering av grøntarealer og andre
fellesarealer.
Organisering av bebyggelse, herunder tomteutnyttelse, adkomst, byggehøyde,
byggelinjer og etasjetall.
Utforming av bebyggelse, herunder takform, orientering og eventuelt farge- og
materialbruk.
Virkninger av virksomhet med betydelige og langvarige konsekvenser for miljø og
samfunn i og utenfor planområdet, herunder forsknings- og næringsetableringer.
Eventuell utbyggingstakt, samt dennes forhold til teknisk infrastruktur og klimaverntiltak.
Tilhørende fellesfunksjoner dersom slike er planlagt.
Vurdering av ras- og flomfare og eventuelle avbøtende tiltak.
Tilpasning til eksisterende, omkringliggende bebyggelse og hvordan bokvalitet for
eksisterende bebyggelse blir ivaretatt.
Redegjøre for hvordan det er tatt hensyn til eventuelle kulturminner og
områder/lokaliteter som er viktige for biologisk mangfold.
For alle nye byggeområder skal det lages fargeplan. Tillatelse til søknadspliktig arbeid og
tiltak kan ikke gis før det foreligger godkjent fargeplan.

Kriteriene skal oppfylles så langt de passer i den grad de er aktuelle for delplan for askedeponi.

4.3 Gjeldende planbestemmelser

Arealplan 2009-2019 for Longyearbyen planområde, vedtatt 15.12.2009, gjelder for området.  I
planen er det avsatt et masseuttak ved skytebanen. Arealet avsatt til masseuttak sammenfaller
med forslag til ny delplan.

Arealplan angir at det er et område for uttak av løsmasser til bygging. Det kan ikke anlegges nye
masseuttak uten at det er innarbeidet i arealplanen. Masseuttak bør foregå mest mulig
skånsomt. Arealplanen angir videre at det ikke er tillatt å oppføre ny fast bebyggelse.
Utplassering av midlertidige brakker og andre anlegg som er nødvendig for å drive
masseuttakene er tillatt.



8-(25) DELPLAN DEPONI FOR ASKE OG SLAGG

Rambøll

Figur 1. Utsnitt fra arealplan 2009-2019. Eksisterende masseuttak er feltet som er merket «M».

4.4 Planprogram

”Ved utarbeidelse eller revisjon av hele arealplanen skal det utarbeides et planprogram som
klargjør hvilke forhold det skal redegjøres for i planen. Berørte organer og organisasjoner mv.
som har særlige interesser i planarbeidet, skal gis anledning til å uttale seg til planprogrammet.
Endelig planprogram skal kunngjøres av planansvarlig slik at rammene og forutsetningene kan bli
gjenstand for offentlig debatt” (Svalbardmiljøloven § 50, 2.ledd).

Longyearbyen lokalstyre har etablert en praksis med å utarbeide planprogram også i forbindelse
med utarbeidelse av plan for deler av arealplanområdet (delplaner), uavhengig av om det kreves
konsekvensutredning. Planprogram for «Delplan for deponi for aske og slagg» er utarbeidet og
behandles i tråd med denne praksisen. Planprogrammet ble fastsatt 25.05.12.

Planprogrammet er «plan for arbeidet» og viser oppsett og prosess. Alle tema som er listet opp i
planprogrammet er vurdert i planarbeidet, og ligger til grunn for planforslaget.

4.5 Lokalisering av deponi

Arealplan 2009-2019 legger vekt på nasjonale føringer om rasjonell arealbruk, og samordnet
areal- og transportplanlegging. For Longyearbyen vil dette være relevant på grunn av
arealknapphet og ved å ha korte avstander til daglige gjøremål. Eksisterende infrastruktur,
tilgjengelighet og avstand til kullkraftverket er førende kriterier som er lagt til grunn for valg av
lokalisering.

Et område vest for flyplassen, der H1 fra Gruve 3 kommer ut i Bjørndalen, er vurdert men funnet
uaktuelt pga. stor transportavstand og dårlig kvalitet på eksisterende infrastruktur. Det eneste
området som er vurdert formålstjenlig til deponi for slagg og aske er området øst for skytebanen
som er regulert til masseuttak. Planområdet er tilgengelig fra eksisterende vei.
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4.6 Konsekvensutredning

Det er utført flere utredninger knyttet til nytt askedeponi. Det er i planarbeidet tatt utgangspunkt
i at foreliggende utredningsmateriell er tilstrekkelig for gjennomføring av delplan. Det er vurdert
av Bydrift KF at foreliggende utredning fra Norsas (hydrogeologisk vurdering) belyser
konsekvenser av etablering av deponi, og vurderes å gi tilstrekkelig kunnskap til å fatte
beslutning om deponi. «Forskrift om konsekvensutredninger og avgrensing av planområdene på
Svalbard» er veiledende for planarbeidet iht. planprogrammet pkt. 2.2. Det legges opp til bruk av
eksisterende data for ulike fagområder og at ny kartlegging eller utredning ikke er nødvendig.

Sysselmannen vil kunne kreve at det utarbeides konsekvensutredning for tiltaket, eller beslutte
at det er unødvendig jfr. forskriftens § 3.

5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

5.1 Beliggenhet

Planområdet ligger i fjellsiden ovenfor Svalbard lufthavn og Longyearbyen havn, nordvest for
Longyearbyen sentrum. Veien til Platåberget og Svalbard satellittstasjon passerer forbi
planområdet, og vil fungere som adkomst. Globalt frølager, Skytebanen og Gruve 3 er
nærliggende delplaner/-felt.

5.2 Fastsettelse av planområdet

Plangrenser i ny delplan sammenfaller med eksisterende felt for masseuttak i arealplan for
Longyearbyen planområde. Planavgrensningen omfatter også veiareal.

Figur 2. Bilde fra planområdet. (Bilde fra Cowi, 2011)
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Figur 3. Bilde over planområdet. (Bilde fra panoramio.com)

5.3 Tilstøtende arealers bruk

Vest for planområdet ligger skytebanen, som vil være nærmeste «nabo». Øst for planområdet
ligger globalt frølager. Områdene er for øvrig avsatt til Kulturminne-, natur- og friluftsområder
(§49 nr. 3). Terrengforholdene gjør at planområdet i liten grad vil synes fra virksomhetene i
nærheten.

5.4 Eksisterende bebyggelse

Delplanområdet er ikke bebygd. Nærmeste bebyggelse er knyttet til skytebanen i vest.

5.5 Naturmiljø

Longyearbyen ligger inne i fjordsonen på vestkysten av Spitsbergen og dermed i den klimatisk
gunstige delen av Svalbard. Det er mellom-arktisk vegetasjonssone og vekstsesongen er ca.70
dager lang. Sommernedbøren (mai-september) ved Svalbard Lufthavn er 77 mm og
middeltemperaturen for juli-september er 3,2 o C. Relativt sett er de klimatiske forholdene ved
Adventfjorden gunstige og har en rik flora og fauna (NINA rapport 252, 2007).

Det er gjort omfattende terrenginngrep innenfor planområdet på grunn av masseuttaket som er i
drift. Det er ikke registrert verdifulle naturtyper innenfor eller i nærheten av planområdet (klide:
Direktoratet for naturforvaltning, naturbase).
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Figur 4. Utsnitt fra Direktoratet for naturforvaltning, naturbase; naturtyper markert med grønt.

5.6 Dyreliv

Svalbard har et rikt fugle- og dyreliv. Artene har brukt lang tid på å tilpasse seg dette klimaet,
mens andre forflytter seg mellom Svalbard og varmere egner. På land er det svalbardrein
og fjellrev som utgjør den naturlige delen av Svalbards pattedyrfauna. Til tross for sin
beliggenhet langt mot nord, har Svalbard også et rikt og variert fugleliv, med spesielt store
bestander av sjøfugl og gjess. Totalt er det registrert 203 fuglearter på Svalbard med
omkringliggende havområder (www.npolar.no/no/arter/).

Det er gjort omfattende terrenginngrep innenfor planområdet på grunn av driften av
masseuttaket. Det er ikke kjent om det er registreringer knyttet til dyreliv i det aktuelle
planområdet.

5.7 Kulturminner

Det befinner seg ikke fredede kulturminner innenfor delplanområdet. Noe vest for planområdet
ligger gruve 3. Daganlegget er et bevaringsverdig kulturminne som er automatisk fredet. I
arealplanen er området avsatt til gruvedrift i kombinasjon med bevaringsverdige kulturminner.
Det er ikke tillatt å gjøre endringer som reduserer områdets verdi som kulturminne knyttet til
gruvedriften. Gruven er nå nedlagt, og det planlegges etablert et gruvemuseum.

I 2004 – 2005 gjennomførte Lokalstyret (daværende Samfunnsdrift) en arkeologisk registrering i
byen der (de fleste) strukturer som er automatisk fredete i planområdet ble målt inn med
teodolitt. De fredete kulturminnene skal være innarbeidet i arealplan for Longyearbyen med
sikringssoner.

5.8 Landskap

Landskapet i Longyearbyen er resultatet av sterke geologisk krefter og vannets, frostens og isens
forming av landskapet. Området preges av platåfjell med horisontale geologiske lag, skilt av
brede dalfører med elver. Platåfjellene har bratte fjellsider med store rauser ned mot dalbunnen
(NINA rapport 252, 2007)



12-(25) DELPLAN DEPONI FOR ASKE OG SLAGG

Rambøll

Planområdet ligger i fjellsiden ovenfor Svalbard lufthavn og Longyearbyen havn nordvest for
Longyearbyen sentrum. Landskapet er storskala med nakne, høye fjell rundt åpen fjord og dal. Et
tydelig landskapsrom med bratte fjellsider avgrenser planområdet mot sør. Fjellsidene går opp til
det flate Platåberget som ligger ca. på kote 450-480 m.o.h. Planområdet begynner på ca. kote
190 m.o.h. ved adkomsten i nord.

Figur 5. Flyfoto fra Platåberget viser Svalbard satellittstasjon med fjellskrent ned til planområdet i
bakgrunnen (bilde fra www.ksat.no).

Figur 6. Ortofoto viser Platåberget, Svalbard lufthavn og omgivelser. Planområdet er innringet (bilde fra
Google maps).
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5.9 Veg og trafikkforhold

Planområdet er tilgengelig fra eksisterende grusvei som går til gruve 3 og Svalbard
Satellittstasjon. Planområdet ligger inntil veien, og har opparbeidet avkjørsel inn til eksisterende
masseuttak.

5.10 Eiendomsforhold

I planområdet er all grunn eid av Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS.

6. RISIKO OG SÅRBARHET

Tabellen under viser hvilke forhold som er undersøkt for planområdet mht. risiko og sårbarhet.
Alle relevante forhold vurderes i teksten under.

Vurdering
Ikke
relevant

Ja/merknader

Naturgitte forhold
Skredfare (stein, jord, leir, snø) Se 6.1.1
Flom Se 6.1.2
Radon X
Tidevann X
Værforhold Se 6.1.3
Grunnforhold Se 6.1.4
Infrastruktur
Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til
elektromagnetiske felt)

X

Industri og næringsliv (farlig industri;
eksplosiver, fryserier, olje, bensin, mv.)

X

Trafikk (transport av farlig gods mv.) Se 6.2.1
Prosjektgitte forhold
Utbyggingsrekkefølge Det skal før oppstart utarbeides

planer for drift, avslutning og
etterbruk. Se 6.3.1.

Friområder og lekeområders plassering X Ingen boligområder i nærheten
Drikkevannsforsyning og plassering i forhold
til potensiell fare

X

Skjæringer og fyllinger - høyder og
terrengvinkler

Det skal før oppstart utarbeides
planer for drift, avslutning og
etterbruk. Se 6.3.2.

Forurensning Se 6.3.3 og rapporter fra Norsas og
Cowi (2011)

6.1 Naturgitte forhold

6.1.1 Skredfare

Både fjellskred og snøskred skjer jevnlig på Svalbard. Svalbards geologi er kjennetegnet ved
erosjon og forvitring som følge av raske skifter mellom tine- og frysetemperaturer. Løsmasser er
også i noen grad holdt sammen av permafrost i bakken. Langsiktige endringer i permafrostens
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dybde kan trolig påvirke hyppigheten av fjellskred. Skred kan utløses i perioder med mye nedbør
når morenemasse og stein i bratte skråninger løsner.

Faren for snøskred vil variere noe fra år til år avhengig av hvilket vær som har opptrådt gjennom
høsten og vinteren. Skredfaren avhenger også for en stor del av vær, vind og nedbør fra dag til
dag. Om våren kan det også gå sørpeskred i elveleiene. Skred kan være selvutløste eller utløst
av ferdsel. Snøskred kan ta med seg personer som ferdes i felt, ramme infrastruktur og skade
bygningsmasse.

Geologiske undersøkelser kan utføres for å bestemme muligheten for fjellskred og snøskred i
utsatte områder. Snøskred kan til en viss grad forebygges ved at skavler sprenges før de
medfører for stor risiko. Sørpeskred forebygges ved at elveløp åpnes maskinelt. Informasjon til
befolkningen og eventuelt ferdselsforbud i særlig utsatte områder kan også være gode
forebyggende tiltak for å hindre at personer blir tatt av skred i felt (Longyearbyen lokalstyre,
2012).

Ingen særskilte tiltak iverksettes, da planområdet ikke skal bebygges.

6.1.2 Flom

På grunn av permafrost og isdekke, vil selv mer moderate nedbørsmengder medføre en ikke
ubetydelig avrenning. Flomfaren er avhengig av nedbørsmengde og temperatur. Risikoen for flom
vil trolig øke pga. klimaendringer som gir økt snømengde og raskere snøsmelting (Longyearbyen
lokalstyre, 2012).

Det er en bekk som tar avrenning ut av området i nordenden. Ingen særskilte tiltak iverksettes
mht. flom, da planområdet ikke skal bebygges. Avrenning fra området er omtalt i pkt. 6.3.3.

6.1.3 Værforhold

På Svalbard er det arktisk klima med lite nedbør, årsnormal på ca. 200 mm i Longyearbyen
og lav årsmiddeltemperatur på -5°C. Fremherskende vindretning er øst-sørøst, men noe
pålandsvind forekommer også i sommersesongen. Området har også kastevinder ned fra
fjellsiden. Kulde, is og snø er dominerende værforhold på Svalbard store deler av året, og
dimensjonerende for utbygging.

Både økt maksimalstyrke av vind og lengre perioder med sterk vind vil kunne påvirke
virksomheter. Svært sterk vind og vindkast kan ha potensial for direkte å skade bygningsmasse
og andre installasjoner. Vind som en del av mer ekstremt vær har trolig større skadepotensial
enn en isolert økning i vindstyrke og stormhyppighet. Generelt anses sterk storm som lite
sannsynlig og orkan som usannsynlig på Svalbard.

Konsekvensene av sterk vind blir vurdert til små for liv og helse og moderat for materielle
verdier, hvor omfanget avhenger noe av hvor godt hendelsen var varslet. Sterkere vind som en
følge av langsiktige værendringer, vil sannsynligvis skje i kombinasjon med endringer av andre
faktorer, slik som endringer i nedbørsmengde, endringer i temperatur (Longyearbyen lokalstyre,
2012).

Ingen særskilte tiltak iverksettes, da planområdet ikke skal bebygges. Skiftende værforhold kan
likevel gjøre det vanskelig å benytte området i hele vinterperioden.
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6.1.4 Grunnforhold

Det undersøkte området er omgitt av bratte fjellskråninger med frostsprengte blokker.
Løsmassene i det undersøkte området består av korttransportert nedrast materiale fra
fjellsidene. Dette er karakterisert med kantede steiner og lite sortert materiale med fraksjoner fra
stein, sand, silt til leire (Cowi, 2011).

6.2 Infrastruktur

6.2.1 Trafikk

Trafikksituasjonen i området vil ikke påvirkes i stor grad. Med forventet framtidig kraftproduksjon
som i dag, vil det i gjennomsnitt bli behov for transport av aske/slagg med ca. 1-2 lastebiler
daglig.

6.3 Prosjektgitte forhold

6.3.1 Utbyggingsrekkefølge

Det skal før oppstart utarbeides planer for drift, avslutning og etterbruk hvor rekkefølge på
deponering/utfylling fastlegges. Bl.a. ønskes så lite aktivt deponiareal som mulig for å redusere
vanntilførselen til sigevannssystemet. Dette tilsier at driftsplanen må beskrive en
etappevis/trinnvis deponering.

6.3.2 Skjæringer og fyllinger

Det skal før oppstart utarbeides planer for drift, avslutning og etterbruk hvor utforming av fylling
fastlegges. Det skal tilrettelegges for at deponiet avsluttes hensiktsmessig med terrengtilpasning
som omkringliggende område for å gå inn i naturen. Det vil bli tilrettelagt for tilbakeføring av
naturlig vegetasjon.

6.3.3 Forurensning

Innholdet i dette avsnitt er hentet fra kapittel 4-6 i rapporten Hydrogeologiske vurderinger ifm.
undersøkelse av lokalitet for askedeponi (Cowi, 2011).

Hydrogeologiske prosesser som er relevante for problemstillingen foregår hovedsakelig i den
aktive sonen over permafrosten. Den aktive sonen er frosset om vinteren og er da dekket med
snø. Under snøsmelting på våren vil vannet for det meste renne av oppå det aktive laget som på
dette tidspunktet ikke er tint opp. På sommeren/høsten vil det aktive laget tines opp og kan
transportere vann. På grunn av det høye innholdet av silt og leire i løsmassene på Svalbard er
permeabiliteten lav. Under innfrysingen av bakken vil telefronten trenge nedover i grunnen og
permafrosten oppover slik at hele bakken blir innfrosset, og umuliggjør vanntransport i grunnen.

Avrenning
Arealet av nedbørsfeltet rundt det vurderte deponiområdet er beregnet til 250.000 m2. Ved
Svalbard lufthavn en det målt en årlig nedbørsmengde på ca. 200 mm. Dette gir en avrenning på
ca. 50.000 m3/år fra området ved deponiet og nedbørsfeltet oppstrøms. Det meste av dette, ca.
60 % akkumuleres som snø i perioden oktober til mai (ca. 120 mm av total 190 mm) og vil renne
av på overflaten under snøsmeltingen mens det fremdeles er tele i overflaten. De resterende ca.
40 % (ca. 70 mm) vil komme som nedbør i sommerperioden og anslagsvis fordele seg på ca. 50
% i overflateavrenning, og 50 % som potensielt kan infiltreres i det aktive laget.

Arealet av det undersøkte området er ca. 3.000 m2. Som antydet ovenfor er det forventet at det
vil komme ca. 70 mm nedbør i perioden hvor det aktive laget er smeltet. Deponiområdet vil bli
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relativt flatt og gi grunnlag for nydanning av grunnvann. På grunn av lav permeabilitet i
deponimassene (aske) vil anslagsvis halvparten av det som potensielt kan infiltreres i de
naturlige massene (ca. 20 mm) trenge ned i det aktive laget og gi en grunnvannsavrenning på
ca. 60 m3/år.

I sommersesongen er det beregnet at det er 70 mm nedbør som kan komme i kontakt med
avfallet. Transporten videre vil fordele seg som overflatevann og overflatenært grunnvann.
Sigevannsdannelsen kan antydes å være i størrelsesorden 0,02 l/s i sommermånedene
(deponioverflaten er anslått til 3000 m2). Fra nedbørsfeltet oppstrøms deponiet vil det komme
grunnvann som strømmer gjennom eller under deponiet og vil blandes med sigevannet slik at
den totale mengden vann som kan påvirkes av deponiet blir 0,02 l/s + 0,13 l/s = 0,15 l/s i
sommermånedene.

Den totale vannføringen i bekken ut fra området var i slutten av august 2010 ca. 2 l/s eller
20 000 m3 i sommerhalvåret. Dette gir en fortynning på ca. 1:13 for det utvannede sigevannet
fra deponiet. I området nedstrøms deponiet vil det tilføres vann fra det nedbørsfeltet som ligger
omkring og nedenfor deponiets lokale nedbørsfelt. Dette er på ca. 1 km2 med en
overflateavrenning i sommerhalvåret på ca. 70.000 m3. Dette gir en fortynningsfaktor for det
potensielt forurensede vannet fra deponiområdet på 1:3.

Miljøpåvirkning
I askeprøve fra kullkraftverket er det påvist arsenverdier i tilstandsklasse 4 (jfr. Klifs
Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn). For de andre metallene og for organiske
forbindelser er det ikke funnet verdier over tilstandsklasse 2, og en anser derfor ikke disse
stoffene å utgjøre noe risiko i forhold til helseeksponering eller spredning.

Den beregnede grunnvanns(sigevanns)konsentrasjonen av arsen er 800 Jg/l. Resultatene fra
utlekkingstesten er at det lekker ut arsen med konsentrasjon 1,11 Jg/l som er betydelig lavere.
Når bekkevannet kommer ut i sjøen ved lufthavna forventes det en rask blanding. Bekkevannet
tilfredsstiller allerede tilstandsklasse II i henhold til veileder for klassifisering av miljøkvalitet i
fjorder og kystfarvann før det renner ut i sjøen.

Konklusjon forurensning
Utlekkingsprøver av asken fra kullkraftverket viser at alle verdier med unntak av barium ligger
under grenseverdiene for deponering i deponi for inert avfall. Bariumverdiene tilfredsstiller deponi
for ordinært avfall. Det er kun for arsen at det er funnet konsentrasjon over tilstandsklasse 2.
Det er gjort spredningsvurdering som viser at det ikke er risiko for ulekking av konsentrasjoner
av arsen til sjøen som overstiger tilstandsklasse II iht. vurdering av vannkvalitet i sjøvann.
Analysene av faststoff viser at de aller fleste parametrene ligger betryggende under normverdier
for mest følsom arealbruk (Norsas, 2011). Cowi (2011) konkluderer med at asken ikke er særlig
forurenset og basert på en miljøgeologisk betraktning finner de det forsvarlig å plassere nytt
askedeponi for kullkraftverket i det undersøkte området.
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7. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

7.1 Innledning

Delplanen har som hovedformål å legge til rette for deponi for aske og slagg samt at
eksisterende masseuttak skal videreføres. Planen bryter ikke med overordnede planer og vedtak.
Arealplan 2009-2019 for Longyearbyen planområde, vedtatt 15.12.2009, gjelder for området.  I
planen er det avsatt et masseuttak ved skytebanen. Dette arealet videreføres i ny delplan som
masseuttak kombinert med deponi.

7.2 Planformål

I forslag til delplan avsettes følgende planformål:

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

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

3.   Kulturminne, natur- og friluftsområde (SML § 49 nr. 4)
- Naturnonråde

4.   Veger, flyplasser, havner, taubaner, høyspentledninger og andre viktige ledd i
kommunikasjonssystemet.

- Veg

Delplanens avgrensing sammenfaller med eksisterende felt for masseutvinning i arealplan for
Longyearbyen. Formålsgrensen mellom felt for kombinert formål og felt for råstoffutvinning er
foreslått på kote + 215.

7.2.1 Bygge- og anleggsformål (Deponi)

Etter SML § 49 nr.1 avsettes den nordligste del av området til deponi kombinert med fortsatt
uttak av masser. Innenfor deponiområdet skal det foregå permanent deponering av tilkjørte
masser i form av aske og slagg fra Longyear energiverk. Feltet som er avsatt er på ca. 35 daa. I
området planlegges deponert ca. 5500 m3 aske og slagg årlig i en periode på 30 års drift. Dette
vil utgjøre et totalt volum på minimum 165.000 m3.

7.2.2 Råstoffutvinning (Masseuttak)

Etter SML § 49 nr.4 avsettes den sørligste del av området til fortsatt uttak av masser. Dette
samsvarer med dagens plan og bruk av området. Feltet er på ca. 185 daa.

7.2.3 Kulturminne, natur- og friluftsområder

Etter SML § 49 nr.3 avsettes en mindre areal nord for vegen av til naturområde. Arealet er en del
av gjeldende avgrensning av masseuttaket og videreføres i delplanen.
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7.2.4 Veier, Flyplasser, havner, taubaner, høyspentledninger og andre viktige ledd i
kommunikasjonssystemet

Etter SML § 49 nr.6 avsettes eksisterende veg i nord av til veg. Arealet er en del av gjeldende
avgrensning av masseuttaket og videreføres i delplanen.

Figur 7. Planforslag

7.3 Forurensning

Se 6.3.3. For oppfølging av miljø- og forurensningsrisiko legges det opp til at driftsplan sammen
med en tillatelse fra Klif vil legge tilstrekkelig føringer for deponivirksomheten og overvåkning.
Det medtas derfor ikke særskilte bestemmelser i delplan utover følgende:

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.

7.4 Kulturminner

Det er ingen registrering av kulturminner i planområdet. I den nedlagte og automatisk fredete
Gruve 3 planlegges etablert et gruvemuseum. Gruve 3 ligger i nærheten av planlagt deponi, men
det vil ikke være direkte konflikt. Det forventes derfor ingen konsekvenser for kulturminner.

7.5 Landskap og naturmiljø

Planen vil medføre konsekvenser for landskap og terreng ved gjennomføring av masseuttak og
deponi. Det er allerede gjort omfattende terrenginngrep innenfor planområdet på grunn av
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masseuttaket som er i drift. Det skal tilrettelegges for at deponiet avsluttes hensiktsmessig med
terrengtilpasning til omkringliggende område for å gå inn i naturen.

Som tidligere nevnt er landskapet storskala med nakne, høye fjell rundt åpen fjord og dal. Et
tydelig landskapsrom med bratte fjellsider avgrenser planområdet mot sør. I dette perspektivet
vil ikke planforslaget medføre vesentlige konsekvenser.

7.6 Veg og trafikkforhold

Eksisterende veg til massetaket vil bli benyttet, så ingen nye vegtiltak omfattes av planforslaget.
Deponivirksomheten medfører 1-2 turer med lastebil per dag. Det tenkes også en mulighet for
adkomst via veien opptil skytebanen. Dette er markert med piler for avkjørsel på forslag til
delplan.

7.7 Støy

Støy i området vil være fra lastebiltrafikk til og fra masseuttak/deponiet og tidvis bruk av
anleggsmaskiner i planområdet. I tillegg kommer støy fra annen trafikk og ved bruk av
skytebanen som dagens situasjon. Planområdet ligger så vidt langt fra boligområdene at disse
ikke berøres. Det vil ikke være faste arbeidsplasser knyttet til deponiet.

7.8 Vann- og avløp, energi

Det forventes ingen konsekvenser.

7.9 Overvann

Avrenning fra området er omtalt i pkt. 6.3.3 forurensning. For å redusere sigevannsmengden fra
deponiet er det viktig å unngå tilførsel av overvann og regnvann. I driftsfasen etableres det
avskjærende grøfter rundt deponiarealet. Dette vannet er rent og ledes til nærmeste naturlige
bekk. Det er også en fordel å operere med så lite aktivt deponiareal som mulig for dermed å
redusere vanntilførselen til sigevannssystemet. På områder hvor man har fylt opp til ferdig høyde
avsluttes fyllinga med fall for avrenning av overvann (Norsas, 2011).

Cowi (2011) konkluderer med at massene kan deponeres uten tiltak på sigevannsoppsamling.
Det anbefales likevel å etablere oppsamlingsgrøfter for sigevannet og samles i et basseng
nedstrøms deponiet. Vannprøver i driftsfasen kan tas i oppsamlingsbassenget.

7.10 Eksisterende bebyggelse

Det forventes ikke noen spesielle ulemper ovenfor naboer. Det er ingen bebyggelse i nærheten.

7.11 Konsekvenser for næringsinteresser og lokalsamfunn

Det vil ikke være negative konsekvenser for næringslivet. En viss ulempe som følge av samdrift
mellom masseuttak og deponi kan tenkes. Trygg deponering av aske og slagg er en forutsetning
for energileveransen. Planen vil være positiv for Longyear Energiverk, næringsliv og
lokalsamfunn generelt. Det er også viktig å få etablert askedeponi for å sikre en langsiktig
deponering av andre materialer til avfallsdeponiet som er ved gruve 6.

7.12 Alternativ anvendelse av aske

Bydrift KF har fått gjennomført en rekke undersøkelser i forhold til redegjørelse om framtidig
anvendelse av askeavfall. Flere alternative anvendelsesområder er vurdert i prosessen.

Stabiliserende materiale ved bygging/tilslagsmateriale til asfalt:
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På Svalbard er det relativt liten bygge- og anleggsvirksomhet. Det er begrensede
avsetningsmuligheter for aske til asfalt eller stabiliserende materiale ved bygging.

Tilslag til betong
Det er vurdert som mulig å støpe betongblokker, med tilslag av aske, som kan benyttes som
skjerming og sikring av strandvegen mot vinterstormene. Prosjektet krever etablering av
betongblandeverk samt at sement må fraktes fra fastlandet. I tillegg er det behov for forskning
og utredning på metoden. Samtidig er det utfordringer med komplisert logistikk og høye
kostnader.

Aske i havneutfylling
Det er vurdert bruk av aske som stabiliseringsmiddel i utfylling i Longyearbyen havn. For å kunne
ha nytte av aska til slikt formål må asken lagres tørt. Aske som har vært våt vil mest sannsynlig
være uegnet som tilslagsmateriale. Det betyr at aske som er mellomlagret på deponiet er
uegnet. Utfordringen her synes å være mulighet for tørr lagring.

7.12.1Videre utredning av alternativer

Det må senere utredes om alternativ anvendelse er gjennomførbart innenfor akseptable
økonomiske og miljømessige rammer. Dette med tanke på logistikk, lagerfasiliteter for aske,
askens egnethet som tilslag, kostnader mv. Det må bl.a. kartlegges hvor mye LNS Spitsbergen
AS kan ta imot årlig for å kunne vurdere om dette er et aktuelt alternativ.

Bydrift KF har til hensikt å få gjennomført ytterligere utredning om alternativ anvendelse av aske.
Det vil fortsatt være behov for deponi, slik at planprosessen gjennomføres som planlagt. Om
betongproduksjon eller bruk i kaikonstruksjon er gjennomførbart, kan det på sikt bety at behovet
for deponi reduseres.

7.13 Offentlige investeringsbehov som følge av planforslag

Deponiet vil bli driftet av Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF.

8. UTTALELSER VED VARSEL OM OPPSTART

8.1 Direktoratet for Mineralforvaltning

Bergmesteren for Svalbard har ingen merknader til varsel om oppstart eller til planprogrammet.

Vurdering:
Merknad tas til orientering.

8.2 Store Norske Spitsbergen Kullkompani

SNSK er grunneier og opplyser at en formell avklaring om eiendomsforhold ikke er gjennomført.
Dette gjelder både nåværende situasjon og hvem som skal ha juridisk ansvar for deponiet.

SNSK har særskilt interesse i gruve 3. Gruven er nedlagt, men det planlegges å etablere
gruvemuseum. Det må derfor tas hensyn til dette slik at deponiet ikke blir til sjenanse visuelt
eller ved støvflukt. Skiftende værforhold kan gjøre det vanskelig å benytte området i hele
vinterperioden. Behov for mellomlagring bør bli vurdert.
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SNSK ser det som positivt at det er gjennomført undersøkelser om deponering og alternative
anvendelser. Selv om det etableres deponi bør det ses nærmere på alternativ anvendelse. Det
vises til vellykkede forsøk med å benytte aske som tilslag i betong. Ved utvikling av havnene og
ved utfylling i sjøen vil bruk av aske være et mer miljøvennlig og rimelig alternativ enn å hente
masser fra fastlandet.

Vurdering:
Det vil bli gjort en formell avklaring med Store Norske innenfor planområdet.

Det er i rapport utarbeidet av Norsas vurdert at det ikke er noen naboulemper. Før oppstart av
deponiet skal det utarbeides en detaljert driftsinstruks hvor behov for mellomlagring vurderes.
Driftsplan skal beskrive hvordan driften skal gjennomføres for at støvflukten skal minimaliseres
ved for eksempel avslutning av små delområder på deponiet samt forsiktig vanning av aska ved
behov. Det skal også utarbeides plan for avslutning og etterdrift med sikte på å tilrettelegge for
etterbruk og tilbakeføring til naturen.

Utvikling av Longyearbyen havn gir behov for oppfylling og stabilisering av masser i kaiområder.
Aske er godt egnet som tilslagsmateriale dersom den lagres tørt fram til bruk.

Det er gjort en vurdering bruk av aske i betong i Longyearbyen (Rambøll 15.11.12). Rapporten
peker på miljøgevinst, kvalitetsmessige egenskaper, hensiktsmessighet og økonomiske fordeler
med bruk av aske som tilslag i betong generelt. Undersøkelser av asken fra kullkraftverket i
Longyearbyen viser at den har en høy andel organisk rest og derfor ikke er egnet som tilslag i
betong. Det er samtidig begrenset utbyggingstakt og aktivitetsnivå i Longyearbyen, slik at
behovet for aske vil være varierende. Det vil også være store kostnader med å etablere bygg
som kan lagre asken tørt og frostfritt, samt kostnader med blandeverk til betongproduksjon. På
lang sikt kan endring i kvalitet, nye bruksområder og større aktivitet i Longyearbyen, føre til at
bruk av aske aktualiseres.

8.3 Sysselmannen på Svalbard

Sysselmannen påpeker at planen skal følge den nye standarden for arealplaner etter
Svalbardmiljøloven, og skal leveres som papirkart og digitalt i sosi-standard.

Sysselmannen viser til at deponi krever tillatelse fra Klima- og forurensningsdirektoratet.
Sysselmannen forstår det slik at søknad allerede er sendt.

Vurdering:
Delplanen vil følge ny standard for arealplaner.

Det er utarbeidet konsesjonssøknad til Klima- og forurensningsdirektoratet som ble sendt fra
Bydrift den 24.07.12.

8.4 LNS Spitsbergen AS

LNS Spitsbergen AS har betongblandeverk som er operativt året rundt. LNS ønsker å samarbeide
med Bydrift om forsøk med bruk av aske og slagg som tilslag i betong.

Området som er foreslått som deponi sammenfaller med et av de siste områdene for uttak av
masser som finnes i nærheten av Longyearbyen. Steinen i dette massetaket utgjør de beste
massene som er tilgjengelige i nærområdet.
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LNS er den største entreprenøren på masseforflytning. Flere masseuttak er blitt stengt de senere
år. LNS har likevel ikke protestert nevneverdig. Dette fordi de er blitt forsikret om at
masseuttaket ved Gr.3 vil beholdes. LNS sier det kan være muligheter for sameksistens for
deponi og masseuttak, men uttrykker bekymring for å bli hindret eller fratatt mulighetene for
masseuttak.

Vurdering:
Det er gjort en vurdering bruk av aske i betong i Longyearbyen (Rambøll 15.11.12). Rapporten
peker på miljøgevinst, kvalitetsmessige egenskaper, hensiktsmessighet og økonomiske fordeler
med bruk av aske som tilslag i betong generelt. Undersøkelser av asken fra kullkraftverket i
Longyearbyen viser at den har en høy andel organisk rest og derfor ikke er egnet som tilslag i
betong. Utredning for bruk av aske i betong vil først bli aktuelt når ny forbrenningsteknologi gjør
at asken får en slik beskaffenhet at den kan brukes som tilslag i betong.

Masseuttak vil pågå parallelt med deponering av aske og slagg. Et hensiktsmessig opplegg for
samdrift må avklares og evt. rekkefølgebestemmelser knyttes til delplanen. Driftsplanen som skal
utarbeides før oppstart må detaljert beskrive hvordan man sørger for best mulig samdrift i
området.

8.5 Klima- og forurensningsdirektoratet

Planprogrammet viser til at det er utarbeidet konsesjonssøknad til Klif for deponiet. Klif kan ikke
se å ha mottatt denne søknaden.

Klif mener at de tekniske krav som skal stilles i en tillatelse til et deponi etter Svalbardmiljøloven
som minimum bør oppfylle de samme miljømessige kravene som stilles til etablering av et deponi
på fastlandet.

Avfallsforskriften kapittel 9, Deponering av avfall, gir bestemmelser for å sikre at deponering
skjer på en forsvarlig og kontrollert måte. Klif mener de aktuelle bestemmelser må vurderes for
det planlagte deponiet, og at det tas hensyn til spesielle forhold på Svalbard (permafrost).
Klif mener det i delplanen bør redegjøres for metoder for å forebygge og redusere forurensning
fra deponiet (kategori 2 – ordinært avfall) ut fra de generelle kravene om beskyttelse av jord og
vann i avfallsforskriften.

Planprogrammet sier at det ikke stilles krav om konsekvensutredning. Det opplyses ikke om
grunnlaget for denne konklusjonen, eller hvem som har gjort vurderingen. Klif viser til
Svalbardmiljøloven § 59 som gir bestemmelse om at tiltakshaver skal få utarbeidet
konsekvensutredning for virksomhet som trenger tillatelse etter loven. Sysselmannen avgjør om
en virksomhet går inn under første ledd og kan treffe vedtak om at det for en bestemt
virksomhet er unødvendig å utarbeide konsekvensutredning.

Vurdering:
Konsesjonssøknaden ble sendt til Klif 27.07.12.

Merknader fra Klif er i stor grad redegjort for i konsesjonssøknad og hydrogeologisk vurdering
som er utarbeidet av COWI/Norsas. Askedeponi er vurdert i ft. avfallsforskriften, permafrost osv.
Merknader fra Klif kommenteres ikke ytterligere før konsesjonssøknaden er behandlet der.

Det er vurdert av Bydrift KF at foreliggende utredning fra Norsas (hydrogeologisk vurdering)
belyser konsekvenser av etablering av deponi tilstrekkelig. «Forskrift om konsekvensutredninger
og avgrensing av planområdene på Svalbard» vil være veiledende for planarbeidet iht.
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planprogrammet pkt. 2.2. Sysselmannen mottar kopi av konsesjonssøknaden når den sendes
Klif. Sysselmannen vil da kunne kreve at det utarbeides konsekvensutredning for tiltaket, eller
beslutte at det er unødvendig jfr. forskriftens § 3. Slik avgjørelse er aktuell hvis foreliggende
utredning gir tilstrekkelig kunnskap til å fatte beslutning om deponi.

9. UTTALELSER VED OFFENTLIG ETTERSYN

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn våren 2013. Kunngjøring om dette ble satt inn i
Svalbardposten og på hjemmesidene til Longyearbyen lokalstyre. I tillegg ble det sendt brev til
aktuelle høringsinstanser.

Sammendrag av uttalelser til planen med kommentar til oppfølging:

9.1 Sysselmannen på Svalbard

Sysselmannen gir konkret innspill til tegneregler og utforming av plankartet. Det gjelder formålet
masseuttak og deponi som skal ha formålskode Byggeområde i kombinasjon med andre
hovedformål, at planavgrensningen utvides mot nord slik at vegen innlemmes i plankartet,
fjerning av skravur og at henvisning til lovparagraf skal være Svalbardmiljøloven. Sysselmannen
viser også til at tiltak skal forelegges forurensningsmyndigheten og at drift- og avslutningsplan
skal forelegges Sysselmannen på Svalbard til godkjenning jf Svalbardmiljøloven.

Vurdering:
Plankart og bestemmelser rettes opp i tråd med Sysselmannens innspill.

9.2 Longyearbyen jeger- og fiskerforening (LJFF)

LJFF påpeker at deponiet og masseuttaket ikke må komme i konflikt med eksisterende
skyteanlegg. Foreningen er bekymret for støvflukt fra deponiet og mener konsekvensens av
støvflukt burde være utredet i planforslaget. De viser også til at avkjørsel er uriktig beskrevet,
om må rettes til at avkjørselen for deponiet samsvarer med avkjørselen for masseuttaket.

Kommentar:
Det er i rapport utarbeidet av Norsas vurdert at det ikke er noen naboulemper. Før oppstart av
deponiet skal det utarbeides en detaljert driftsinstruks hvor behov for mellomlagring vurderes.
Driftsplan skal beskrive hvordan driften skal gjennomføres for at støvflukten skal minimaliseres
ved for eksempel avslutning av små delområder på deponiet samt forsiktig vanning av aska ved
behov. Det skal også utarbeides plan for avslutning og etterdrift med sikte på å tilrettelegge for
etterbruk og tilbakeføring til naturen (se pkt. 8.2).

For oppfølging av miljø- og forurensningsrisiko legges det opp til at driftsplan sammen med en
tillatelse fra Klif vil legge tilstrekkelig føringer for deponivirksomheten og overvåkning.

Beskrivelsen av avkjørsel rettes opp.

9.3 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Bergmesteren for Svalbard har gått gjennom delplanen og har ingen merknader.

Vurdering:
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Merknad tas til orientering.

10. FORSLAGSSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR

Forslagsstiller mener planen på en god måte legger til rette for trygg deponering av aske og
slagg fra Longyear Energiverk. Planen legger opp til en videreutvikling av eksisterende
masseuttak i området. Det skal tilrettelegges for en hensiktsmessig avslutning av
oppfylling/deponi tilpasset omgivelsene, slik at tiltaket går «inn i naturen».

Planen ivaretar samfunnets interesser og vil indirekte sikre energileveransen i Longyearbyen. De
negative konsekvenser som planen medfører synes akseptable i dette perspektivet. Avbøtende
tiltak styres gjennom bestemmelser til delplanen, driftsplan med godkjenning fra berørte
myndigheter, overvåkning og istandsetting.
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VEDLEGG

- Forslag til utfyllende bestemmelser til planen
- Plankart
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