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Tillatelse til utslipp av gråvann hos Svalbard Husky - gnr 22 bnr 641 og 677
Vi viser til søknad om utslipp av gråvann fra Svalbard Husky på gårds- og bruksnummer 22/641 og
22/677 datert 5. november 2018 og tilleggsopplysninger datert 21. februar 2019. Søknaden
omhandler utslipp av gråvann primært bestående av oppvaskvann og dusjvann fra driftsbygning
tilknyttet hundegården. Driftsbygningen er planlagt med en kontorplass, gjestemottak og leilighet
med plass til to personer.
I søknaden er det oppgitt at det er planlagt en infiltreringsgrøft under driftsbygningen og mot vest.
Grøften er oppgitt å skulle være en meter dyp og en meter bred med sanddekning. Grøftens lengde
er ikke angitt, men basert på vedlagt tegning vil den være minst 15 meter. I perioder hvor det ikke
vil være mulig å benytte infiltrering er det opplyst at det vil bli benyttet tank som vil bli tømt ved
Longyearbyen lokalstyres tømmestasjon. Det er opplyst at det søkes om å slippe ut inntil 20 m3
gråvann i året.
Vedtak om tillatelse til utslipp av gråvann
Sysselmannen vurderer at de planlagte tiltakene for innfiltrering av gråvannet vil være tilstrekkelig
for å begrense negativ påvirkning av miljøet. Vi fatter derfor vedtak om å tillate utslipp av gråvann
inntil 20 m3 per år fra Svalbard Husky på gårds- og bruksnummer 22/641 og 22/677 med følgende
vilkår:
 Infiltreringsgrøften skal utformes slik at den ivaretar sin funksjon for høyeste forventede
tilførte vannmengde.
 Utslipp av gråvann skal holdes så lavt som mulig.
 I perioder hvor infiltreringsgrøften ikke kan benyttes på grunn av frost skal gråvann leveres
til avløpsanlegget i Longyearbyen.
Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) § 58 tredje
ledd bokstav b. Vi gjør oppmerksom på at tillatelsen kan endres, jf. svalbardmiljøloven § 63 og at
tilsyn kan gjennomføres i samsvar med bestemmelsene i lovens kapittel VIII.
Tillatelsen er registrert med nummer 2019.0174.T i databasen Forurensning.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dette brevet ble mottatt, jf.
forvaltningsloven § 28. Klagen bør begrunnes og skal sendes Sysselmannen.

Morten Wedege
miljøvernsjef

Håkon E. Larsen
forurensningsrådgiver
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