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Høringssvar - konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk 
kontinentalsokkel med utkast til beslutning om å åpne område 

Sysselmesteren på Svalbard viser til høring om konsekvensutredning for mineralvirksomhet på 
norsk kontinentalsokkel med utkast til beslutning om å åpne område.  
 
Det foreslåtte området ligger utenfor Svalbards territorialgrense. Sysselmesteren ønsker imidlertid å 
påpeke at aktivitet utenfor territorialgrensa kan ha påvirkning innenfor grensa, eksempelvis når det 
gjelder fare for forurensning. Dette er et moment det er viktig at man tar med i 
konsekvensutredningen. I denne sammenhengen minner vi også om at det gjelder høye miljømål for 
Svalbard, og at påvirkning på miljøet her i størst mulig grad må unngås. 
 
Sysselmesteren vil også særlig påpeke viktigheten av grunnlagsrapporten fra Norsk Polarinstitutt 
vedrørende sjøfugl, og forutsetter at resultater i denne rapporten legges til grunn og hensyntas i det 
videre arbeidet. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kristin Heggelund  
miljøvernsjef Linda Karlstad 
 juridisk rådgiver  
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