
Høring av forslag til ny forskrift om forurensning og avfall på Svalbard 
 

Miljødirektoratet foreslår å erstatte dagens forskrift om miljøgifter, avfall og gebyrer for avløp og 

avfall på Svalbard med en ny forskrift som også inkluderer regler om internkontroll i virksomheter. 

1. Bakgrunn 
Etter at svalbardmiljøloven og forskrift om miljøgifter, avfall og gebyrer på Svalbard trådte i kraft i 

2002 har det skjedd en stor utvikling i samfunnet på Svalbard, særlig i Longyearbyen planområde.  

Dagens forskrift har få regler om forurensning, noe som blant annet skyldes at all aktivitet i 

planområdene historisk har vært regulert ut fra en "companytown- modell", hvor et gruveselskap har 

vært ansvarlig for all aktivitet i lokalsamfunnet. Tillatelsene til gruvevirksomhet har derfor regulert så 

å si all forurensende aktivitet knyttet til gruveselskapets drift, også forhold som ikke har direkte 

sammenheng med utvinningen av kull å gjøre. 

En slik modell med én ansvarlig har man fremdeles i alle lokalsamfunnene, med unntak av 

Longyearbyen. Der har det derimot vokst frem et variert næringsliv med mange aktører som på ulike 

måter bidrar til forurensning og avfallsutfordringer. Opprettelsen av Longyearbyen lokalstyre i 2002 

har dessuten ført til at flere beslutninger tas lokalt gjennom myndighet delegert fra statlige etater. 

Longyearbyen kan derfor nå i stor grad sammenlignes med en liten kommune på fastlandet.  

Disse endringene skaper behov for mer utfyllende regler om forurensning og avfall i på Svalbard. 

Forslaget til ny forskrift er derfor først og fremst begrunnet i behovet for regulering i Longyearbyen, 

og får således størst betydning for virksomheter og innbyggere der. De andre lokalsamfunnene blir i 

mindre grad berørt, selv om regelverket også er rettet mot disse. Det skyldes at det der fortsatt er en 

hovedansvarlig aktør (planansvarlig) som vil være ansvarlig, uavhengig av om krav er stilt i tillatelse 

eller følger av forskriften. Se nærmere om konsekvensene for Barentsburg og Ny-Ålesund i punkt 7.4. 

og merknadene til de enkelte bestemmelsene.  

2. Fragmentert regelverk 
Det er en utfordring at dagens regelverk om forurensning og avfall på Svalbard er oppstykket. Det 

finnes regler om forurensning og avfall på Svalbard både i svalbardmiljøloven, forskrift om 

miljøgifter, avfall og gebyrer for avløp og avfall på Svalbard, lokal forskrift i Longyearbyen, i 

planbestemmelser, i tillatelser etter svalbardmiljøloven og i fastlandsregelverket (for eksempel kap. 

20 i forurensningsforskriften er gjort gjeldende på Svalbard). Dette gjør regelverket uoversiktlig og 

vanskelig tilgjengelig.  

Miljødirektoratet foreslår derfor en ny forskrift for Svalbard hvor alle reguleringer av forurensning og 

avfall som gjelder for Svalbard samles. Vi foreslår at Longyearbyen lokalstyres myndighet til å 

fastsette lokal forskrift om enkelte forhold videreføres med noen justeringer.  

Nedenfor presenteres hovedtrekkene i forslaget til regulering av ulike saksområder. Alle forslagene 

er nærmere omtalt i et eget dokument med merknader til de enkelte bestemmelsene i forskriften.  

3. Forurensning 
Forurensning er i dag først og fremst regulert i svalbardmiljøloven kapittel VI om arealplanlegging i 

planområdene og kapittel VII om virksomhet med konsekvenser for miljøet. Med unntak av kapittel II 

om utslipp av miljøgifter har forskrift om miljøgifter, avfall og gebyrer for avløp og avfall på Svalbard 

ingen regler om forurensning.  



Svalbardmiljøloven § 65 oppstiller et generelt forbud mot å ha, gjøre eller sette i verk noe som kan 

forurense miljøet.  Loven etablerer ingen nedre terskel for lovlig forurensning, men det kan med 

hjemmel i lovens § 58 tredje ledd gis utfyllende bestemmelser i plan om forurensning fra bolig, 

fritidshus eller forretning innenfor et planområde. Mangelen på en nedre terskel for lovlig 

forurensning innebærer at nesten all aktivitet som kan medføre forurensning må ha tillatelse fra 

Sysselmannen (eller eventuelt fra Miljødirektoratet), uavhengig av hvor vanlig forurensningen er eller 

hvor alvorlig følgene av forurensningen kan bli. Sysselmannen har begrensede ressurser, og det er 

derfor uhensiktsmessig å ha en regulering som legger opp til omfattende enkeltsaksbehandling. 

Dagens regelverk med et totalforbud er lite praktisk, og Sysselmannen må derfor prioritere de 

viktigste sakene. 

Det er stor utskiftning av folk på Svalbard, og det er derfor et større behov for tydelige og lett 

tilgjengelige regler på Svalbard enn på fastlandet. Miljødirektoratet har på bakgrunn av dette 

foreslått å ta inn flere bestemmelser om forurensning i den nye forskriften. Nedenfor følger en kort 

gjennomgang av bestemmelsene. 

3.1. Regler om terrenginngrep i forurenset grunn 
Terrenginngrep i forurenset grunn er omfattet av det generelle forurensningsforbudet i 

svalbardmiljøloven § 65. Forslaget til § 2-1 i ny forskrift innebærer derfor bare en synliggjøring av 

forbudet mot å gjøre terrenginngrep i forurenset grunn uten tillatelse. Det som er nytt er at vi 

foreslår at Sysselmannen skal ha myndighet til å gi unntak fra kravet om tillatelse dersom 

forurensningen ikke vil medføre nevneverdige skader eller ulemper.  

Fordi det er lite kunnskap om forurensninger i grunnen på Svalbard, foreslår vi en plikt for 

tiltakshaver til å klarlegge omfanget av forurenset grunn i et område før det foretas terrenginngrep 

dersom det er grunn til å tro at grunnen er forurenset (f.eks. pga. tidligere virksomhet, tilkjørte 

masser etc.). Sysselmannen kan i dag pålegge undersøkelser med hjemmel i svalbardmiljøloven § 51 

eller stille krav om det i tillatelse. Kravet er derfor ikke nytt, men vi foreslår nå at plikten skal følge 

direkte av forskriften.   

For å effektivisere søknadsprosessen og synliggjøre for søker hvilke opplysninger som kreves foreslår 

vi konkrete krav til innholdet i en søknad om tillatelse til terrenginngrep i forurenset grunn. 

3.2. Mudring i sedimenter og dumping av avfall i sjø m.m. 
Mudring, dumping, plassering av materiale og utfylling i sjø er omfattet av det generelle 

forurensningsforbudet i svalbardmiljøloven § 65. Dumping er også spesifikt regulert i loven § 68. 

Bestemmelsene i forslaget til forskrift §§ 2-4 til 2-7 innebærer derfor bare en synliggjøring av kravet 

til tillatelse og en forskriftsfesting av krav til innhold i søknad. 

3.3. Tanklagring 
De fleste tanker til lagring av petroleumsprodukter, kjemikalier og farlig avfall som er over 10 m³ er 

regulert gjennom egne tillatelser etter svalbardmiljøloven. Mindre tanker er ikke særskilt regulert, 

men er i dag omfattet av krav til beredskap i svalbardmiljøloven § 70, det generelle 

forurensningsforbudet og tiltaksplikten i svalbardmiljøloven § 65. Tiltaksplikt vil si en plikt for den 

ansvarlige til selv å hindre at forurensingen inntrer eller fortsetter, uten at det stilles krav fra 

myndighetene.  

Fordi lagring av farlig avfall, petroleumsprodukter eller andre farlige kjemikaler i tanker er utbredt på 

Svalbard og har et stort forurensningspotensial, har vi foreslått å innføre særskilte krav til alle tanker, 

med ulike krav basert på tankens størrelse.  For de minste tankene, under 2 m³, har vi foreslått krav 

til forsvarlig lagring og en presisering av tiltaksplikten som følger av svalbardmiljøloven § 65. Disse 



kravene vil berøre alle lokalsamfunnene, men vil ha størst betydning i Longyearbyen fordi det er flest 

aktører der. For tanker mellom 2-10 m³ har vi foreslått standardkrav som må overholdes. De fleste 

tankene over 10 m³ er i dag regulert i tillatelse eller pålegg. Vi foreslår at disse tankene alltid skal 

være regulert i tillatelse og i tillegg overholde standardkravene i §§ 3-5 til 3-7. Dette vil også gjelde 

for tanker utenfor planområdene.  

3.4. Avløp 
På avløpsområdet innebærer forslaget først og fremst en klargjøring av regelverket hvor vi fremhever 

kravet om tillatelse til utslipp av avløpsvann og forskriftsfester et krav om at bygninger skal knyttes til 

fellesanlegg for avløp der ledning til et slikt anlegg går over nærliggende areal. Tilknytning til 

fellesanlegg er allerede en etablert ordning i alle lokalsamfunnene. Gjennom forslaget til § 4-2 gjøres 

det tydelig at tilknytning til fellesanlegg anses som tillatelse til utslipp. Vi foreslår at kravet om 

tilknytning til fellesanlegg ikke skal gjelde for hytter fordi disse ofte ligger langt fra etablert 

infrastruktur og fordi det er praksis for at det ikke tillates utslipp av annet enn gråvann fra hytter.  

Spesielt i Longyearbyen er det mange hytter. Utslipp av avløpsvann fra disse er i dag ikke lovliggjort 

gjennom krav i plan eller forskrift. Etter svalbardmiljøloven § 65 skal de derfor ha egne 

utslippstillatelser. Dette mener vi er lite hensiktsmessig og lite gjennomførbart i praksis med tanke på 

all saksbehandlingen det innebærer for Sysselmannen. Utslippene fra hyttene er stort sett små og 

likeartede, og egner seg derfor for forskriftsregulering.  Vi foreslår standardkrav som lovliggjør utslipp 

av gråvann fra hytter i områder avsatt til hytteområde i arealplan med forbruk av inntil 3000 liter 

gråvann per år. Dette antar vi vil gjelde majoriteten av hyttene. Hytter med høyere vannforbruk og 

hytter i områder som ikke er avsatt til dette formålet i plan må fortsatt ha særskilt tillatelse fra 

Sysselmannen. Forslaget innebærer altså en standardisering og forenkling, og er ikke ment som en 

innskjerping.  Se mer i merknadene til forslag til § 4-3. 

Vi har også foreslått krav til utslipp fra vaskeplasser. Bakgrunnen for forslaget er at vaskehallen i 

Longyearbyen i en periode var stengt. Dette førte til omfattende vask av kjøretøy på ulike steder i 

byen, med utslipp av forurenset vaskevann (avløpsvann) uten rensing. Det har fra flere hold vært 

etterspurt en vurdering av behovet for regulering av disse utslippene. Vi har derfor foreslått 

standardiserte krav til rensing av vannet på faste vaskeplasser, som er steder der det jevnlig vaskes 

kjøretøy. Som følge av at vaskehallen nå er i drift igjen antar vi at omfanget av bilvasking på andre 

steder vil reduseres betraktelig. Vi ønsker likevel å gå videre med et forslag til regulering av utslipp 

fra faste vaskeplasser, og på bakgrunn av innspill i høringen vurdere behovet og innholdet i 

reguleringen.  

Vi foreslår også en hjemmel til å stille krav til innholdet i påslipp av avløpsvann til fellesanlegg blant 

annet for å beskytte infrastrukturen og for å overholde rensekrav til utslippet. Dette vil i praksis bare 

få betydning for Longyearbyen fordi eier av felles avløpsanlegg i de øvrige lokalsamfunnene også eier 

bygningene som er tilknyttet anlegget. Det kan være aktuelt å delegere myndighet etter 

bestemmelsen til Longyearbyen lokalstyre.  

3.5. Miljøgifter 
Gjeldende forskrift om miljøgifter, avfall og gebyrer for avløp på Svalbard har tre bestemmelser om 

miljøgifter. Vi ser det ikke som hensiktsmessig å videreføre disse bestemmelsene i ny forskrift fordi to 

av bestemmelse kun er en gjentakelse av bestemmelser i svalbardmiljøloven § 66. Den siste 

bestemmelsen regulerer forholdet til eldre virksomhet uten tillatelse. All virksomhet fra før loven 

trådte i kraft er nå regulert i tillatelse.  



4. Avfall 
Avfallsområdet er i dag forholdsvis omfattende regulert i forskrift. En utfordring med dagens 

regulering er imidlertid at den ikke i tilstrekkelig grad treffer det faktiske behovet, og at 

avfallsområdet derfor ikke fremstår som tilstrekkelig gjennomregulert. Det er videre en utfordring at 

noen regler i dagens forskrift er uklare. Det er blant annet eksempler på at det er motstrid mellom 

lov, forskrift og/eller kommentarene til forskriften.  

Miljødirektoratet mener det er et behov for å endre og bygge ut dagens regulering av avfall for å 

dekke de praktiske behovene og den faktiske situasjonen på Svalbard, spesielt i Longyearbyen. Flere 

av endringsforslagene innebærer en tilpasning av regelverket til de faktiske forholdene. Dette gjelder 

blant annet forslaget om at planansvarlig skal ha en plikt til å tilby innsamling og mottak av 

næringsavfall som i art og mengde ligner på avfall som oppstår i husholdningene, f.eks. papp og 

papir.  

Ellers innebærer forslaget i stor grad en omstrukturering og oppdeling av bestemmelsene i gjeldende 

forskrift. Hovedtrekkene i reguleringen videreføres. Det gjelder blant annet plikten til å delta i 

ordninger etablert av planansvarlig for husholdningsavfall og at næringsavfall kan leveres til valgfritt 

lovlig mottak på Svalbard eller fastlandet. Nedenfor gjør vi kort rede for de viktigste endringene på 

avfallsområdet. 

4.1. Forsøpling 
Det som er nytt i forslaget om forsøpling, er en plikt for næringslivet til å sette opp og tømme 

avfallsbeholdere og rydde rundt utsalgsteder, se § 6-3 første ledd. Dette har særlig betydning i 

Longyearbyen der det er mange næringsaktører. Kostandene knyttet til oppsetting og tømming av 

avfallsbeholdere dekkes i dag dels dekkes av Longyearbyen lokalstyres driftsbudsjett og dels av 

renovasjonsgebyret fra de fastboende. Denne kostnaden bør etter vår vurdering heller belastes 

turistene gjennom påslag i pris på varer hos utsalgsstedene, i tråd med miljøpåvirker skal betale 

prinsippet i svalbardmiljøloven § 9. Vi foreslår også å innføre regler om at den som driver butikk, 

salgsbod, leirplass osv. skal være ansvarlig for å rydde opp i området rundt sin virksomhet.  

4.2. Innsamling og behandling av avfall 
Vi har foreslått noen endringer i planansvarliges plikter. Planansvarlig har i dagens regelverk en plikt 

til å etablere et tilbud for mottak og innsamling av husholdningsavfall (inkludert avfall fra hytter).  Vi 

foreslår en begrensning i denne plikten slik at planansvarlig bare har plikt til å tilby mottak av 

husholdningsavfall fra hytter, ikke en innsamlingsplikt. Dette er i tråd med praksis i Longyearbyen i 

dag. Vi foreslår videre å gjeninnføre planansvarliges plikt til å samle inn næringsavfall som i art og 

mengde ligner på husholdningsavfall, og oppheve planansvarliges plikt til å etablere særordninger for 

skutere, biler og større gjenstander. Se mer om dette i merknadene til forslaget til § 7-1. 

Den som produserer næringsavfall har en plikt til å sørge for levering av avfallet til lovlig mottak. Vi 

foreslår i forskriftsforslaget en egen hjemmel for Sysselmannen til å gi unntak fra denne plikten ved å 

kunne tillate disponering av avfallet på Svalbard. 

I tillegg foreslår vi å forskriftsfeste et krav om avfallsplan i alle planområder. I praksis har 

planansvarlig utarbeidet dette i alle planområder allerede, men gjennom å forskriftsfeste et krav om 

dette stilles det like krav til krav til innholdet i planene og krav om jevnlig oppdatering. 

Vi forslår å innføre et krav om avfallsplan ved riving og rehabilitering av bygg der det oppstår over 10 

m³ avfall. Kravet retter seg både mot privatpersoner, virksomheter og planansvarlig. Krav om 

avfallsplan ved riving og rehabilitering av bygg følger allerede av arealplan i Longyearbyen og i Ny-

Ålesund.  



4.3. Farlig avfall 
Det er i dag ikke konkrete krav til lagring av farlig avfall og kun krav til merking av farlig avfall ved 

levering. Vi foreslår krav om at farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte og at beholdere 

med farlig avfall skal merkes med hva de inneholder.  

Av hensyn til kostnadene knyttet til å frakt og logistikken knyttet til å sende farlig avfall til fastlandet, 

foreslår vi å utvide plikten for virksomheter til å levere farlig avfall til lovlig mottak fra årlig til hvert 2. 

år. For deklarasjon av farlig avfall, har vi foreslått endringer for å tilpasse av kravene til praktiske 

forhold for utenlandske virksomheter.  

4.4. Avfall fra skip 
Vi foreslår å flytte reguleringen av mottaksordninger for skip fra forurensningsforskriften kapittel 20 

til den nye forskriften om forurensning og avfall på Svalbard og tilpasse reglene til forholdene på 

Svalbard. Det er bare Longyearbyen havn som får en plikt til å ta imot avfall og lasterester fra skip, 

slik som i dag. Andre havner kan ikke ta imot avfall fra skip, med unntak av avfall fra fritidsbåter. De 

øvrige reglene i kapittel 9 vil bare gjelde bare for Longyearbyen.  

5. Gebyrer 
Forslaget innebærer stort sett bare en tilpasning til at det i praksis er Longyearbyen lokalstyre som 

fastsetter gebyrer. Det som er nytt er at vi foreslår å tydeliggjøre at gebyrplikten også omfatter 

hytter, men vi åpner for å frita bruker eller eier dersom de også bruker eller eier gebyrpliktig bolig.  

6. Nye regler om internkontroll 
På fastlandet er krav om internkontroll i virksomheter et vesentlig virkemiddel for å kunne føre et 

effektivt og målrettet tilsyn, og derigjennom sikre overholdelse av miljøkravene i regelverket. 

Miljøhensyn står særlig sterkt på Svalbard. For å sikre at miljøkravene på Svalbard blir fulgt mener vi 

det er viktig å innføre regler om internkontroll på Svalbard. Sysselmannen har også pekt på behovet 

for krav til internkontroll, blant annet i brev til Klima- og miljødepartementet 5. juli 2016. 

Miljødirektoratet foreslår nye regler om internkontroll i kapittel 11 i forskriften. Det foreslås at 

reglene skal gjelde for etterlevelse av krav til forurensning og avfall fastsatt i eller i medhold av 

svalbardmiljøloven og krav til produkt som kan medføre miljøforstyrrelse fastsatt i eller i medhold av 

produktkontrolloven.  

Krav til internkontroll innebærer at virksomheten må etablere et system for å sikre overholdelse av 

kravene. Dette innebærer blant annet å ha oversikt over hvilke krav som til enhver tid gjelder for 

virksomheten, vurdere hvilke forhold ved virksomheten som kan medføre risiko for at kravene ikke 

overholdes og etablere rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge brudd på kravene. Deler av 

dette skal dokumenteres skriftlig.  

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens omfang. Det betyr at blant annet type virksomhet, 

størrelse og hvor stor risiko det er for brudd på kravene vil være avgjørende for hvor omfattende 

internkontrollen må være. Det vil for eksempel kreves mindre av internkontrollsystem til et firma 

som leier ut skutere enn til en gruvevirksomhet.  

7. Konsekvenser 

7.1. Generelt om konsekvenser av forskriftsforslaget 
Konsekvenser av forslaget er omtalt i et eget dokument. Her gis en oversikt over hvilke krav som vil 

berøre henholdsvis private husholdninger, virksomheter og de enkelte lokalsamfunnene.  

For private husholdninger innebærer forslaget få faktiske endringer. Alle offentlige og private 

virksomheter vil berøres av forslaget til ny forskrift. De som vil berøres mest er den delen av 



næringslivet som i dag ikke har tillatelse til forurensende virksomhet eller mottak av avfall etter 

svalbardmiljøloven §§ 57 og 58. Alle virksomheter vil bli omfattet av kravet om internkontroll. Noen 

virksomheter har i dag krav til internkontroll i sine tillatelser.  

Forslaget gjør at det er behov for endringer i lokal forskrift for Longyearbyen fastsatt av 

Longyearbyen lokalstyre og i delegasjon av myndighet etter loven til Longyearbyen lokalstyre for å 

tilpasse dette til forslaget. 

7.2. Særlig om konsekvenser for private husholdninger 
Endringer som vil berøre husholdninger er: 

• Standardkrav til utslipp av gråvann fra hytter i planområdene, se § 4-3. 

• Renovasjonsgebyr fra hytter, se § 10-2. 

• Krav til forsvarlig lagring mv. av farlig avfall, se § 8-1. 

• Krav til forsvarlig lagring av petroleumsprodukter m.m., se § 3-2. 

7.3. Særlig om konsekvenser for offentlige og private virksomheter 
Endringer som vil berøre næringslivet er: 

• Krav til søknadsprosessen i saker som gjelder forurenset grunn og mudring og dumping m.m. 

i sjø, se §§ 2-3 og 2-8. 

• Kapittel 3 om tanklagring. 

• Krav til utslipp av avløpsvann fra vaskeplass for kjøretøy, § 4-4. 

• Kapittel 6 om forsøpling, § 6-3. 

• Krav til håndtering av avfall fra riving og rehabilitering av bygg, § 7-5. 

• Krav til forsvarlig lagring av farlig avfall, § 8-1. 

• Justering i reglene for deklarering av farlig avfall, § 8-4.  

• Plikt for Longyearbyen havn til å etablere mottaksordning for avfall og lasterester fra skip, § 

9-1. 

• Kapittel 11 om internkontroll. 

7.4. Særlig om konsekvenser for enkelte av lokalsamfunnene 
Fordi regelverksendringen i stor grad er en tilpasning til forholdene i Longyearbyen, vil vi her peke 

særlig på de endringene som får betydning for Barentsburg og Ny-Ålesund.  

7.4.1. Barentsburg 

I Barentsburg er det bare én aktør, Trust Arcticugol. Virksomheten der er regulert i tillatelse. De 

endringene som vil få størst betydning for Barentsburg er: 

• Tanker: Vi har foreslått krav til tanker under 10 m³ i §§ 3-2 og 3-3.  Vi tror ikke det finnes 

mange slike tanker i Barentsburg og de foreslåtte kravene vil derfor ikke få store 

konsekvenser i Barentsburg. Tanker som er 10 m³ eller større er regulert i tillatelse gitt av 

Miljødirektoratet. Trust Arcticugol må likevel vurdere om standardkravene i §§ 3-5 til 3-7 er 

strengere. Ved motstrid mellom krav i tillatelse og kravene i §§ 3-5 til 3-7 gjelder de 

strengeste kravene, jf. § 3-4 annet ledd. 

• Mottak og mellomlagring av avfall: Vi foreslår å innføre et krav om at mottak og 

mellomlagring av avfall skal reguleres i tillatelse. Mellomlageret i Barentsburg må derfor ha 

tillatelse med mindre Sysselmannen gjør unntak fra kravet, jf. § 7-6.  

• Avløpsanlegget: Det er foreslått en tydleliggjøring av kravet om at utslipp av sanitært 

avløpsvann må reguleres i tillatelse i § 4-1. I tillegg er det det en forutsetning for at utslipp fra 

bygninger skal være lovlig uten egen tillatelse at det er knyttet til et fellesanlegg med 



tillatelse. Utslippet fra fellesanlegg i Barentsburg må derfor reguleres i en tillatelse fra 

Sysselmannen før forskriften trer i kraft. 

• Lagring og merking av farlig avfall: Forslaget innebærer strengere krav til lagring og merking 

av farlig avfall, se. § 8-1. Vi foreslår imidlertid å utvide lagringsfristen for farlig avfall slik at 

farlig avfall nå kan lagres i to år, som er ett år lengre enn i gjeldende forskrift.  

• Deklarering av farlig avfall: Vi har foreslått en endring som innebærer at avfallsanlegget i 

Longyearbyen kan deklarere farlig avfall for Trust Arcticugol fordi norsk personnummer er 

nødvendig for å deklarere. Dette gjør det enklere for virksomheten dersom den ikke ønsker å 

levere avfallet til behandlingsanlegg i Russland.  

• Avfallsplan: Vi foreslår en ny bestemmelse om plikt til å utarbeide avfallsplan. Trust 

Arcticugol har allerede avfallsplan for virksomheten i Barentsburg, men nå innføres mer 

konkrete krav til innhold i planen, samt et krav om at planen skal oppdateres ved behov, jf. § 

7-2. 

• Avfall fra riving og rehabilitering: Det er foreslått et nytt krav til at tiltakshaver skal 

utarbeide en avfallsplan ved riving og rehabilitering der det forventes å oppstå over 10 m³ 

avfall.  

• Internkontroll: Trust Articugol har allerede krav om internkontroll i sin tillatelse fra 

Miljødirektoratet. Gjennom forskriften innføres det minimumskrav som skal gjelde for alle.  

Trust Articugol må derfor vurdere om internkontrollen de allerede har etablert tilfredsstiller 

kravene i forskriften. 

7.4.2. Ny-Ålesund 

I Ny-Ålesund drives det ikke utvinning av kull eller annen næringsvirksomhet. Forskriftforslaget får 

likevel betydning for Kings Bay som driver lokalsamfunnet i Ny-Ålesund. Deres aktivitet er kun delvis 

regulert i enkelttillatelser. De endringene i regelverket som vil få størst betydning for Kings Bay/Ny-

Ålesund er: 

• Tanker: Vi har foreslått krav til tanker under 10 m³ i §§ 3-2 og 3-3.  Vi tror ikke det finnes 

mange slike tanker i Ny-Ålesund og de foreslåtte kravene vil derfor ikke få store 

konsekvenser. I 2007 gav Miljødirektoratet pålegg om sikring av tanker på 10 m³ eller mer i 

Ny-Ålesund. Tankene skal nå reguleres i en tillatelse, men kravene vil trolig ikke få særlig 

konsekvenser for tankene som allerede har krav i nevnte pålegg.  

• Mottak og mellomlagring av avfall: Vi foreslår å innføre et krav om at mottak og 

mellomlagring av avfall skal reguleres i tillatelse. Mellomlageret i Ny-Ålesund må derfor ha 

tillatelse med mindre Sysselmannen gjør unntak fra kravet, jf. § 7-6.  

• Lagring og merking av farlig avfall: Forslaget innebærer strengere krav til lagring og merking 

av farlig avfall, se. § 8-1. Farlig avfall kan lagres i to år, som er ett år lengre enn i gjeldende 

forskrift.  

• Avfallsplan: Ny-Ålesund har allerede en avfallsplan. Vi foreslår en ny bestemmelse om plikt 

til å utarbeide avfallsplan med konkrete krav til innholdet. Planen skal oppdateres ved behov, 

jf. § 7-2 

• Avfall fra riving og rehabilitering: Det er foreslått et nytt krav til at tiltakshaver skal 

utarbeide en avfallsplan ved riving og rehabilitering der det forventes å oppstå over 10 m³ 

avfall. Et slikt krav følger allerede av arealplanen for Ny-Ålesund.  

• Internkontroll: I forskriften kapittel 11 stilles det krav at alle offentlige og private 

virksomheter på Svalbard må et etablere et system for internkontroll og å dokumentere 

hvordan det jobbes med internkontrollen. Kings Bay har ikke krav til internkontroll i tillatelse 

i dag og må derfor innføre et dekkende internkontrollsystem for sin virksomhet.  



• Sandfang: Dersom det finnes fast vaskeplass for biler uten sandfang, må sandfang etableres. 

7.4.3. Svea 

Svea er under avvikling og arbeidet med avviklingen blir regulert i egne pålegg. Forskriftsforslaget får 

derfor ikke direkte konsekvenser for Svea. 

 

8. Ikrafttredelse og overgangsregler 
Det tas sikte på at den nye forskriften skal tre i kraft 1. januar 2021. Forskrifter og tillatelser gitt i 

medhold av dagens forskrift vil fortsatte gjelde. Ved motstrid mellom krav i den nye forskrifter og 

eldre tillatelser eller krav stilt i forskrift vil det strengeste kravet gjelde.  

 


