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HØRING – FORSLAG TIL KONSEKVENSUTREDNING – UTVIDELSE AV 

KULLPRODUKSJONEN I SVEA 

Vi viser til deres brev 15.07.2000 angående høring av melding om konsekvensutredning, forslag til 

utredningsprogram for utvidelse av kullproduksjonen i Svea. 

 

I tillegg til forslag til program for konsekvensutredning inneholder meldingen fra Store Norske 

Spitsbergen Kulkompani (SNSK) bl.a. en beskrivelse av plansituasjonen i området, beskrivelse av 

tiltaket og beskrivelse av antatte problemstillinger knyttet til miljøet med en forstudie. 

 

Forslaget til program for konsekvensutredning er delt opp i åtte punkter, bl.a. Landskaps- og 

områdebeskrivelse. Det er imidlertid lite konkretisering av hva som skal gjøres under de ulike 

punktene, spesielt under punktet Landskaps- og områdebeskrivelse, noe vi savner. 

 

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) vil minne om at Storting og regjering har uttalt at de 

ønsker en høy miljøstandard på Svalbard, og Stortingets energi- og miljøkomité understreket at ved 

konflikt med andre interesser på Svalbard skal miljøvernhensyn veie tyngst. Det har også blitt uttalt 

at Svalbard skal være verdens best forvaltede villmark. FRIFO mener derfor at dette må følges opp 

på alle punkter og at en konsekvensutredning må gi svar på eventuelle konflikter med disse målene. 

 

Vi mener derfor det må utredes hvilke følger en slik drift får for bl.a.: (1) villmarkspreget på 

Svalbard, (2) virkninger på landskapet, (3) flora og fauna, (4) spesielle verneverdige naturkvaliteter 

(5) og det enkel ikke motoriserte og naturvennelige friluftslivet. 

 

Vi forutsetter at dette tas inn i utredingsprogrammet slik at det bli mulig å foreta en reell vurdering 

av miljøkonsekvensene av tiltaket. 
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