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

 
Oppsummering av nytte og kostnader av forslaget 

Formålet med regelverksarbeidet har vært å gjennomføre en revisjon av regelverket for forurensning 

og avfall på Svalbard for å sikre at det er tilpasset dagens behov for regulering. Formålet har således 

ikke vært å foreta en generell skjerping av regelverket. Forslaget til ny forskrift om forurensning og 

avfall på Svalbard er i stor grad en videreføring av gjeldende rett, noe som i utgangspunktet ikke 

fører til økte eller endrede kostnader for de som berøres. På noen avgrensete områder kan 

endringen også medføre reduserte kostnader for aktørene. 

På noen områder foreslår vi imidlertid nye plikter som vil påføre aktører kostnader. Dette vil i 

hovedsak være knyttet til: 

• kartlegging før det gjennomføres terrenginngrep i forurenset grunn 

• tiltak på tanker  

• sandfang på rengjøringsplasser for kjøretøy  

• lagring av farlig avfall  

• etablering av et system for internkontroll  

For de fleste av disse tiltakene forventes de samlete samfunnsøkonomiske kostnadene å være lave. 

Dette fordi antall aktører på Svalbard er lite, og at det dermed er få som må gjennomføre tiltak, og 

fordi kostnadene knyttet til det enkelte tilfelle oftest er relativt lave.  

Det kan også komme noen kostnader som følge av at gjeldende rett tydeliggjøres. Vi ser flere 

eksempler på at gjeldende rett på noen områder ikke har vært fulgt i praksis, blant annet på grunn av 

at regelverket har vært utydelig. Noen aktører vil derfor kunne få økte kostnader fremover fordi de 

nå må iverksette tiltak som de frem til nå har hatt besparelser på å ikke gjennomføre.  

Det må også påregnes ekstra administrative kostnader i en overgangsperiode for Sysselmannen for 

oppfølging og håndheving av et nytt regelverk. 

Nytteeffekten av omleggingen vil være knyttet til at vi nå får et regelverk som i større grad er 

tilpasset behovet på Svalbard, som er enklere å sette seg inn i for befolkningen og næringslivet på 

Svalbard, og som det vil være lettere for myndighetene å håndheve. Dette mener vi igjen vil føre til 

større etterlevelse av svalbardmiljøloven med forskrifter på området forurensning og avfall, slik at 

faren for forurensning og forsøpling i planområdene på Svalbard reduseres.  

Etter Miljødirektoratets syn vil forslaget medføre en vesentlig forbedring av regelverket for 

forurensning og avfall på Svalbard, slik at nytten av de foreslåtte endringene er større enn 

kostnadene. 

 



Nærmere om kostnadene ved forslaget 

I det følgende gis en omtale av nye krav som vil kunne medføre økte kostnader, inndelt etter 

kapittelinndelingen i forskriften. Som en følge av at gjeldende rett på noen områder ikke har vært 

fulgt i praksis vil aktørene i noen tilfeller kunne få økte kostnader fremover på tiltak som de frem til 

nå har hatt besparelser på å ikke iverksette. De tilfellene hvor dette er aktuelt er også omtalt 

nedenfor.  

I kapittel 1 om formål, virkeområde og definisjoner og i kapittel 12 om fellesbestemmelser om tilsyn, 

klage, straff, m.v er det ikke gjort materielle endringer i forhold til dagens forskrift. Forslaget har 

derfor ingen konsekvenser på disse områdene, og vil ikke bli nærmere omtalt.  

Om kapittel 2 -  forurenset grunn og mudring og dumping i sjø m.m. 

Aktørene har allerede i dag plikt til å søke om tillatelse før det utføres terrenginngrep der det kan 

være forurenset grunn, men dette kravet har ikke alltid blitt fulgt opp i praksis.  

Vårt forslag til § 2-2 innebærer at det nå blir tydeligere at det vil være nødvendig å foreta en 

kartlegging dersom dette ikke tidligere er gjennomført i det aktuelle området. En slik kartlegging må 

også gjennomføres i dag i forbindelse med søknad om graving i forurenset grunn. Forslaget er 

dermed en konkretisering av allerede gjeldende krav og medfører i utgangspunktet ingen nye 

kostnader i forhold til det som tidligere har vært konsekvensutredet.  

Når det gjelder forslaget til bestemmelser i §§ 2-4 til § 2-7 om mudring, dumping og utfylling i sjø og 

plassering av materiale foreslås det ingen endring i forhold til dagens krav. Dette forventes derfor 

ikke å medføre kostnader. 

Om kapittel 3 -  tanklagring 

Det legges nå opp til å stille mere konkrete krav til tanklagring på Svalbard. Tanker på over 10 m3 er 

regulert allerede i dag og vil derfor ikke bli påvirket av forslaget. For tanker på under 2 m3 foreslås 

det et krav om at lagringen skal være forsvarlig og at det er iverksatt nødvendige tiltak for å unngå 

fare for forurensning av miljøet eller skade på mennesker eller dyr. Dette kravet gjelder allerede i 

dag, jf. tiltaksplikten i svalbardmiljøloven § 65 andre ledd. Forslaget i § 3-2 innebærer først og fremst 

en tydeliggjøring av et allerede gjeldende krav.  

Det er derfor i hovedsak eiere av tanker på mellom 2 og 10 m3 som vil bli påvirket av forslaget fordi 

det ikke tidligere har vært stilt konkrete krav om miljørisikovurdering eller forhold ved lagringen for 

disse tankene.  

Det er først og fremst kravet i § 3-6 om etablering av risikoreduserende tiltak for å hindre 

forurensning fra tankene som vil medføre kostnader. Det ble i 2011 fastsatt krav til tanklagring på 

fastlandet i forurensningsforskriften. I konsekvensvurderingen som ble utarbeidet i tilknytning til 

dette arbeidet ble gjennomsnittskostnaden for et oppsamlingsarrangement for en tank på under 10 

m3 anslått til 70 000 kr. Dette tilsvarer ca. 80 000 kr. i dagens priser. 

Det finnes ikke noen samlet oversikt over antallet tanker på mellom 2 og 10 m3 på Svalbard. 

Sysselmannen har med bistand fra Longyearbyen lokalstyre forsøkt å anslå antall tanker. De har 

kommet fram til at det i Longyearbyen, grovt anslått, finnes 15 – 20 tanker med et slikt volum. De 

fleste av disse benyttes til drivstoff. Det er få små tanker i de andre planområdene.  

Med utgangspunkt i kostnadsanslaget over vil den samlete kostnaden ved å etablere tilsvarende 

oppsamlingsarrangement for alle tankene på Svalbard kunne beløpe seg til opp mot 1,2 – 1,6 

millioner kr. Dette er en engangskostnad som vil påløpe det året forskriften trer i kraft. Dette er et 



svært grovt anslag som forutsetter at det etableres oppsamlingsarrangement for alle de eksisterende 

tankene. Anslaget er også basert på kostnadsnivået på fastlandet. Kostnadsnivået på Svalbard for 

denne typen investeringer er høyere. Her er det imidlertid viktig å være oppmerksom på at 

forskriftsforslaget kun stiller krav til sikring eller andre risikoreduserende tiltak dersom 

miljørisikovurderingen etter § 3-5 viser at det er behov for dette. Vi forventer at det i de fleste 

tilfeller vil være tilstrekkelig med langt enklere tiltak enn en form for oppsamlingsarrangement. Dette 

forventes å bidra til å redusere kostnadene vesentlig og mer enn effekten av et høyere kostnadsnivå 

på Svalbard. Dette er derfor et maksimumsanslag.  

For tanker over 10 m3 er det allerede stilt tilsvarende krav som de som foreslås i kapittel 3 i egne 

pålegg eller tillatelser. Som følge av at vi i § 3-4 foreslår at disse tankene fortsatt må ha særskilt 

tillatelse, vil de ansvarlige for slike tanker i liten grad bli berørt av kravene i forskriften.  

Om kapittel 4 - avløp 

Forslaget til regulering av utslipp av avløpsvann er hovedsakelig en forskriftsfesting av praksis i 

planområdene, og har derfor få konsekvenser. Dette gjelder både kravet i § 4-2 om tilknytning til 

felles avløpsanlegg og reguleringen av utslipp av gråvann fra hytter i § 4-3. Innføringen av krav om 

etablering av sandfang for virksomhet med fast vaskeplass i § 4-4 er imidlertid nytt, og innebærer 

konsekvenser for virksomheter som i dag har slike vaskeplasser uten krav til rensing i 

utslippstillatelse.  

Tilknytningsplikt 

Vi foreslår i § 4-2 å forskriftsfeste et krav om at sanitært avløpsvann skal slippes på fellesanlegg der 

slike anlegg finnes. Forslaget innebærer ingen plikt for planansvarlig til å etablere fellesanlegg. Det er 

et vilkår at fellesanlegget må ha tillatelse etter svalbardmiljøloven §§ 57 eller 58. I dag har de felles 

avløpsanleggene i Longyearbyen, Ny Ålesund og Svea tillatelse, mens avløpsanlegget i Barentsburg 

per i dag ikke har tillatelse. 

I realiteten er forslaget en forskriftsfesting av dagens praksis. Vi forventer derfor ikke at dette 

forslaget vil medføre merkostnader av betydning. 

Gråvann fra hytter 

Forslaget til § 4-3 om å tillate inntil 3 000 liter gråvannsutslipp fra hytter i planområder vil 

hovedsakelig berøre Longyearbyen planområde. Enkelte av områdene har utslipp som i henhold til 

dagens regelverk ikke er lovlig, men som med forskriften blir lovlig. Samtidig kan det være at noen 

ikke oppfyller vilkårene i forslaget til § 4-3 og derfor nå må søke om tillatelse. Vi forventer at de aller 

fleste hyttene har utslipp under den angitte grensen og at den samlete kostnaden for eksisterende 

hytter derfor vil bli liten. Hytter som har tillatelse til utslipp av over 3 000 liter utslipp vil ikke bli 

berørt av forslaget. 

I dag må Sysselmannen behandle enkeltsøknader om utslipp fra nye hytter. Selv om det ikke bygges 

mange nye hytter, så vil forslaget om standardkrav redusere antall søknader til Sysselmannen, og 

man sikrer at alle med likeartede utslipp får like krav. Det kan komme enkelte søknader fra 

eksisterende hytter som ikke oppfyller vilkårene i § 4-3. Ut over dette forventer vi at dette i hovedsak 

vil medføre en besparelse som en følge av redusert ressursbruk knyttet til søknadsbehandling hos 

Sysselmannen. 

Etablering av sandfang ved utslipp av avløpsvann fra fast vaskeplass 

Forslaget til § 4-4 innebærer at det som et minimum må etableres et sandfang eller lignende som 

renser vaskevannet før påslipp til felles avløpsanlegg. Dette kravet innebærer at virksomheter med 

fast vaskeplass ikke kan fortsette å bruke denne uten at det etableres et sandfang. Etablering av 



sandfang vil være mer kostbart på Svalbard enn på fastlandet fordi det vil være nødvendig å 

installere varmekabler for å unngå frost. Vi anslår at etablering av sandfang vil koste ca. 200 000 - 

300 000 kr i tillegg til økte driftskostnader.  

Vi har ikke oversikt over antallet faste vaskeplasser på Svalbard i dag. Det er imidlertid rimelig å anta 

at svært få av disse vil bli videreført etter at forskriften er trådt i kraft. Antakelig vil det kun være 

behov for 1 eller 2 vaskeplasser for å dekke behovet for de bilene som er i Longyearbyen. Det finnes 

allerede en vaskeplass i Longyearbyen som nylig har gjenåpnet som tilfredsstiller de foreslåtte 

kravene. Forslaget forventes på bakgrunn av dette ikke å medføre betydelige investeringskostnader. 

Om kapittel 6 - forsøpling 

Forslaget til § 6-1 om forbudet mot forsøpling og § 6-2 om plikten til å rydde opp i forsøpling er 

videreføring av dagens regler og medfører derfor ingen konsekvenser.  

I forslaget til § 6-3 pålegges den som driver dagligvarehandel, kiosk, kafé og lignende å sørge for at 

det settes opp søppelbøtter i nærområdet, og å foreta nødvendig opprydding. Dette er et nytt krav. 

Forslaget vil ha størst betydning i Longyearbyen, der antallet aktører som driver forretning og 

turistrettet virksomhet er størst. Innsamling og opprydding skjer i dag i regi av Longyearbyen 

lokalstyre.  

Formålet med forslaget er først og fremst å legge plikten og kostnadene på de som generer avfallet i 

stedet for på planansvarlig og innbyggerne. En ønsket nytteeffekt er også å øke antall søppelkasser 

og dermed redusere mengden avfall som havner på avveie. Dette vil kunne bidra til å redusere 

kostnadene knyttet til å rydde opp i forsøplingen. Det forventes ikke noen økning i de samlete 

samfunnsøkonomiske kostnadene av betydning. Forslaget innebærer imidlertid en fordelingsvirkning 

ved at en betydelig del av disse kostnadene flyttes fra lokalbefolkningen til butikker og dermed til 

tilreisende gjennom økt pris på varene.  

Om kapittel 7 - innsamling og behandling av avfall 

I forslaget til § 7-1 videreføres i hovedsak bestemmelser om planansvarliges plikt til å tilby innsamling 

og mottak av avfall. Vi foreslår at plikten til å samle inn husholdningsavfall ikke skal gjelde for hytter. 

Dette er i tråd med gjeldende praksis i Longyearbyen, og får derfor ikke konsekvenser. Det samme 

gjelder forslaget om å innføre plikt til å samle inn næringsavfall som i art og mengde ligner på 

husholdningsavfall. Planansvarlig hadde plikt til å samle inn denne typen avfall frem til 2013 og har 

fortsatt med det selv om plikten ble fjernet fra regelverket i 2013.    

Kravet i § 7-2 om utarbeidelse av avfallsplan i planområdene og kravet i § 7-5 om utarbeidelse av 

avfallsplan ved rivning og rehabilitering er nye, men representerer ingen betydelige endringer fordi 

slike ordninger allerede praktiseres i alle planområder med godkjent plan. I forslaget til krav om 

avfallsplan ved rivning og rehabilitering er det satt en grense på over 10 m3 forventet oppstått avfall 

for at kravet skal gjelde. Dette kravet er derfor mindre strengt enn det som praktiseres i dag, og 

innebærer derfor reduserte kostnader. 

Forslaget til § 7-4 om å tydeliggjøre adgangen til å gjøre unntak fra leveringsplikten for næringsavfall 

vil kunne bidra til mer hensiktsmessig disponering av avfallet, og kunne bidra til å redusere 

kostnadene for næringsaktørene på Svalbard. 

Vi foreslår i § 7-7 at det skal være et ubetinget krav om tillatelse for mottaks- og 

mellomlagringsanlegg for avfall. De fleste mottaks- og mellomlagringsanleggene for avfall har i dag 

tillatelse, men endringen medfører at mellomlageret i Ny-Ålesund må ha tillatelse. Sysselmannen er 

imidlertid allerede i dialog med Kings Bay om dette etter gjeldende regelverk.  



Om kapittel 8 - farlig avfall 

Bestemmelsene i kapittel 8 er i hovedsak en videreføring og klargjøring av dagens regler. Når det 

gjelder kravene til lagring og merking av farlig avfall er det imidlertid noen endringer.  

I § 8-1 første ledd foreslås det et krav om at det farlige avfallet skal tas hånd om på en forsvarlig 

måte. Dette kravet gjelder allerede i dag, jf. tiltaksplikten i svalbardmiljøloven § 65 andre ledd. 

Forslaget i § 8-1 første ledd innebærer derfor først og fremst en tydeliggjøring av et allerede 

gjeldende krav.  

Innføringen av regler om internkontroll i virksomheter i kapittel 11 vil være sentralt for å 

konkretisere hvilke tiltak som vil være nødvendige. Dette skyldes at tiltakene kan tilpasses til hvilke 

typer og mengder farlig avfall som lagres og hvor det lagres. Dette skal sikre at tiltak gjennomføres 

der det er behov for det i forhold til risikopotensialet. Hvor mange som må gjennomføre tiltak er det 

vanskelig å anslå. Tiltaksgjennomføring vil typisk dreie seg om å iverksette tiltak som forhindrer søl 

og ytre påvirkning, f.eks innkjøp av egnede beholdere og å sikre avfallet mot vær og vind. Dette 

kravet forventes å medføre mindre kostnader for et mindre antall aktører.  

I § 8-1 annet ledd foreslås det krav til merking av avfallet ved lagring i virksomheter. Dette vil kunne 

medføre noe kostnader for aktørene, men vil kunne ha stor nytte ved å bidra til at det farlige avfallet 

blir håndtert og sortert riktig. På sikt vil kravet om merking også kunne være en fordel for bedriftene 

ved at det blir lettere å holde oversikt over det lagrete avfallet ved utskifting av ansatte.  

Det foreslås også lemping av kravene på enkelte områder. Vi foreslår i § 8-4 å endre leveringsplikten 

for farlig avfall fra virksomheter fra å være årlig til å være minst hvert andre år. Dette gir mulighet for 

reduserte kostnader for næringslivet på Svalbard. 

Om kapittel 9 - avfall fra skip 

Forslaget til kapittel 9 er i hovedsak en videreføring og konkretisering av dagens regler for norske 

skip. Regelverket foreslås imidlertid utvidet til også å omfatte utenlandske skip. Praksis for de 

utenlandske skipene er imidlertid også allerede i dag i samsvar med kravene i gjeldende regelverk. 

Kravene i forskriften forventes derfor ikke å medføre kostnader av betydning.  

Om kapittel 10 - avløps- og avfallsgebyrer 

Gebyrreglene omhandler hvem som skal dekke kostnadene ved den enkelte tjeneste og vil ikke 

påvirke selve tjenesten som utføres av planansvarlig. Det forventes derfor ikke at dette vil medføre 

samfunnsøkonomiske kostnader. Fordelingsvirkningene forventes også å bli små fordi det kreves inn 

gebyrer på disse områdene allerede i dag. 

Per i dag er det bare fastsatt forskrift om gebyr i Longyearbyen planområde, og endringene har 

derfor først og fremst betydning der.  

Om kapittel 11 - Krav til internkontroll i virksomheter 

Forslaget vil innebære et krav om at alle offentlige og private virksomheter på Svalbard må etablere 

et system for internkontroll og å dokumentere hvordan det jobbes med internkontrollen.  

Internkontrollsystemet forventes å bidra til bevisstgjøring og gjennom det til større grad av 

etterlevelse av regelverket. Systemet vil også gjøre det enklere å føre tilsyn med virksomheters 

oppfølging av krav i lov, forskrift og tillatelser. Kravet vil påføre næringsaktørene administrative 

kostnader. Myndighetenes kostnader knyttet til oppfølging og kontroll med at regelverket blir fulgt 



opp antas ikke å bli særlig endret som følge av innføringen av internkontrollreglene. Dette pga. at 

internkontrollreglene vil gjøre det enklere å føre kontroll med det øvrige regelverket.  

På Svalbard gjelder i dag bare krav om internkontroll for virksomheter som har krav om dette i 

utslippstillatelse etter svalbardmiljøloven. Dette gjelder alle virksomheter hvor Miljødirektoratet er 

myndighet og noen av de virksomhetene som Sysselmannen er myndighet for. De største aktørene 

har dermed allerede krav om dette. Det er samtidig disse som ville ha blitt påført størst kostnader 

knyttet til internkontroll.  

Vi antar at de aller fleste av de resterende aktørene kun vil ha behov for å utarbeide et enkelt 

internkontrollsystem. Det vil f.eks. dreie seg om å gjennomføre en risikovurdering av lagringen av 

farlig avfall. Dette skal danne grunnlag for å vurdere om nødvendige tiltak for å forhindre 

forurensning fra det farlige avfallet er iverksatt, og for om det er nødvendig å etablere rutiner for 

ettersyn av lageret. Ettersom svalbardmiljøloven § 65 andre ledd har krav til tiltaksplikt ved fare for 

forurensning vil et eventuelt behov for å iverksette tiltak ikke medføre nye kostnader. Det som 

eventuelt vil medføre kostnader er gjennomføringen av hver enkelt risikovurdering og utarbeiding av 

internkontrollsystem. Dette kravet vil omfatte få bedrifter og vil i de fleste tilfeller kun kreve noen få 

timeverk for å tilfredsstille kravet. Det forventes derfor ikke å medføre store kostnader. 

Nærmere om nytten av forslaget 

Nytteeffekten av forslaget til ny forskrift vil være knyttet til at vi nå får et regelverk som i større grad 

er tilpasset behovet på Svalbard, som er enklere å sette seg inn i for befolkningen og næringslivet på 

Svalbard, og som det vil være lettere for myndighetene å håndheve.  

Forslaget vil gi et regelverk som 

• samler alle regler for forurensning og avfall på et sted og gir en helhetlig regulering av 

forurensning og avfall på Svalbard 

• gir tydelige regler som det er lett å finne frem til 

• fremhever de typiske forurensende aktivitetene på Svalbard og forenkler saksbehandlingen 

av enkelte forurensende aktiviteter, og stiller standardkrav i stedet for regulering gjennom 

enkelttillatelser. Dette vil føre til mer forutsigbarhet for næringslivet og virke tidsbesparende 

for både næringslivet og Sysselmannen 

• gjør det enklere å etterleve krav i regelverket og å håndheve brudd på regelverket 

Dette mener vi igjen vil føre til at faren for forurensning og forsøpling i planområdene på Svalbard 

reduseres. I hovedsak vil miljønytten være knyttet til redusert risiko knyttet til lekkasje fra tanker og 

annen lagring av farlig avfall. Faren for spredning av miljøgifter ved graving i forurenset grunn vil også 

kunne bli redusert. 

Nytten av de enkelte forslagene fremgår av merknadene til de enkelte bestemmelsene i forslaget.  

Fordelingsvirkninger m.m. 

Lokalbefolkningen vil i liten grad bli påført ekstra kostnader direkte. Slik situasjonen er i dag så blir 

lokalbefolkningen gjennom renovasjonsgebyret pålagt kostnadene knyttet til innsamling av avfall fra 

turister som besøker Longyearbyen. Kravet i § 6-3 medfører at disse kostnadene i større grad vil bli 

overført til de som kjøper varene som kan føre til forsøpling, turister og fastboende. 

Næringslivet på Svalbard vil bli påført noe kostnader. Dette er i hovedsak knyttet til tankanlegg, 

kartlegging av forurenset grunn, etablering av sandfang på fast vaskeplass, lagring av farlig avfall og 



til kravet om å etablere et system for internkontroll. Deler av disse kostnadene vil indirekte kunne bli 

overført til lokalbefolkningen. 

Sysselmannen på Svalbard må forvente å benytte noe mer ressurser på saksbehandling og oppfølging 

av det nye regelverket, spesielt i en tidlig fase når regelverket er nytt. 

Vi forventer ikke at implementering av det nye regelverket vil berøre den typen prinsipielle spørsmål 

som utredningsinstruksen fremhever. 

 

 


