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Merknader til de enkelte bestemmelsene i forslaget til ny forskrift om 

forurensning og avfall på Svalbard  

 

Del I Innledende bestemmelser 

Kapittel 1 Formål, virkeområde og definisjoner 

Formål (§ 1-1) 

Dagens formålsbestemmelse har fokus på miljøgifter og kulturminner, og nevner ikke avfall selv om 

det er håndtering av avfall det hovedsakelig gis regler for i gjeldende forskrift. Som følge av at vi ikke 

foreslår utfyllende regler for utslipp av de spesielt skadelige stoffene og heller ikke har bestemmelser 

som har som formål å beskytte kulturminner, foreslår vi å ta dette ut av formålsbestemmelsen. Vi 

foreslår i stedet å ta inn forebygging og reduksjon av skade fra avfall, slik at formålsbestemmelsen 

fokuserer på forurensning og avfall som er det som er tema for reguleringen.  

Definisjoner (§ 1-3) 

Definisjonene i gjeldende forskrift er i hovedsak videreført i forslaget. I henhold til Justis- og 

beredskapsdepartementets veileder om lovteknikk og lovforberedelse (heretter omtalt som 

retninglinjer for lovteknikk) skal definisjoner bare benyttes dersom det er særskilt behov for å 

klargjøre begreper som benyttes i regelverket, og en definisjon vil føre til en vesentlig klarlegging av 

begrepets innhold. Noen definisjoner er derfor fjernet, mens det er lagt til noen nye som følge av 

innføringen av nye begreper på nye områder som forslås regulert. I tråd med retningslinjer for 

lovteknikk er dessuten definisjoner som bare brukes i ett kapittel flyttet til det enkelte kapittel.  

 "Lovlig mottak" er erstattet med "lovlig avfallsanlegg" fordi dette er mer beskrivende for hva om 

omfattes av begrepet, herunder behandlingsanlegg for avfall. Dette innebærer ingen 

realitetsendringer. I definisjonen av "farlig avfall" foreslår vi å henvise direkte til tilsvarende 

definisjon i avfallsforskriften på fastlandet. Dette gjøres også i gjeldende forskrift, men vi foreslår 

noen endringer som følge av at definisjonen det henvises til i avfallsforskriften er blitt endret. Dette 

innebærer således heller ingen realitetsendringer.  

 

Del II Forurensning 

Med unntak av kapittel 5 om miljøgifter er alle bestemmelsene i denne delen av forskriften nye. 

Felles for områdene som forslås regulert er at det er praktiske tilfeller av forurensende aktiviteter på 

Svalbard. For forurensning som ikke foreslås regulert i forskriften gjelder det generelle forbudet mot 

forurensning i svalbardmiljøloven § 65, som gjør det nødvendig å få tillatelse etter loven § 57 eller 58 

med mindre det er gitt utfyllende bestemmelser om den aktuelle forurensningen i plan som gjør 

forurensningen lovlig.   

 

Kapittel 2 Om forurenset grunn og mudring og dumping i sjø m.m 

På Svalbard er det store områder med forurenset grunn, særlig på grunn av gruvevirksomhet. I 

henhold til svalbardmiljøloven § 65 vil det være ulovlig å grave eller gjøre andre terrenginngrep i 

forurenset grunn uten tillatelse dersom det kan føre til fare for forurensning. Dette forbudet har i 

liten grad vært praktisert.  Vi ser derfor behov for å innføre regler for behandlingen av slike saker.   
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Behovet for regulering av forurenset grunn kan oppstå som følge av at grunnen i seg selv er så 

forurenset at det er behov for opprydding for å unngå spredning eller når det er fare for forurensning 

på grunn av terrenginngrep. Det er bare regler om det siste som foreslås i kapittel 2. Ved behov for 

opprydding på grunn av forurensningsfare uten at det er planlagt terrenginngrep må tiltak pålegges 

gjennom enkeltvedtak, og det er nødvendig med tillatelse dersom oppryddingen skjer på 

tiltakshavers eget initiativ.   

Krav om tillatelse ved terrenginngrep (§ 2-1) 

I § 2-1 foreslår vi å gjenta lovens utgangspunkt om at terrenginngrep i forurenset grunn krever 

tillatelse. For å unngå unødvendig saksbehandling i saker der fare for forurensning er liten, forslår vi i 

annet ledd at det skal åpnes for at det kan gjøres unntak fra kravet om tillatelse dersom 

forurensningen ikke vil medføre "nevneverdig skader eller ulemper". Dette er den samme terskelen 

for å kreve tillatelse som er gitt på fastlandet i forurensningsloven § 8 tredje ledd. Til forskjell fra 

forurensningsloven foreslår vi at det må fattes et vedtak om at tillatelse ikke er nødvendig, og at 

myndighet i utgangspunktet legges til Sysselmannen. Grunnen til at vi foreslår at myndighetene skal 

ha kontroll med dette er at vi ønsker en lik praksis, og fordi det vil være vanskelig å veilede 

tiltakshaver godt nok på generelt grunnlag til at han selv kan gjøre disse vurderingene. Dette skyldes 

først og fremst at man på det nåværende tidspunkt har for lite kunnskap om forurensning i grunnen 

på Svalbard, blant annet på grunn av at forurensninger i grunnen hittil ikke har blitt kartlagt. Det er 

imidlertid også en utfordring at man har for lite kunnskap om naturlige forhøyede bakgrunnsverdier 

av visse metaller på Svalbard. Høy utskifting av folk gjør det også krevende å videreføre kunnskap 

over år.   

Vi foreslår at unntak fra kravet om tillatelse bare kan gjøres i planområder med godkjent plan. I 

planområder uten plan og utenfor planområdene må det alltid innhentes tillatelse til terrenginngrep i 

forurenset grunn. Begrunnelsen for dette er at svalbardmiljøloven åpner for mer aktivitet i 

planområdene, noe som tilsier at det kan tåles mer påvirkning fra menneskelig aktivitet og 

forurensning i disse områdene.  

Plikt til å klarlegge om det er forurenset grunn der det skal gjøres terrenginngrep (§ 2-2) 

For å fastslå om det er forurenset grunn i et område foreslår vi at det innføres en plikt for 
tiltakshaver til å klarlegge omfanget av forurenset grunn i et område før det foretas terrenginngrep, 
se § 2-2. Plikten gjelder bare i områder der det er grunn til å tro at det er forurenset grunn. Dette kan 
for eksempel være områder hvor det har vært virksomhet som kan ha forurenset grunnen, det finnes 
tilkjørte masser, eller hvor det av andre årsaker er grunn til å tro at det er forurenset grunn. 

Kravet om klarlegging innebærer at det må gjøres en kartlegging av grunnen i området. Dette vil i det 

fleste tilfeller medføre behov for prøvetaking og analyse. Arbeidet må gjøres at fagmiljøer med 

kompetanse på området og etter anerkjente metoder.  

Dersom klarleggingen viser at grunnen er forurenset, må tiltakshaver søke Sysselmannen om 

tillatelse til å gjøre terrenginngrep. Vi foreslår konkrete krav til innhold i søknaden, slik at 

Sysselmannen får et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om tillatelse skal gis, og på hvilke vilkår.  

Krav om tillatelse til mudring, dumping, utfylling mm (§§ 2-4 til 2-7) 

Bestemmelsen i §§ 2-5 om dumping er en videreføring av kravet som gjelder på Svalbard gjennom 

henvisningen i svalbardmiljøloven § 68 til forurensningsforskriften kapittel 22. I kapittel 22 er det en 

uttømmende liste over materialer det kan gis tillatelse til å dumpe. Vi foreslår å gjengi denne listen i 

§ 2-5, men unntak av fiskeavfall fra fiskeforedling/prosessering på land fordi slik virksomhet ikke 



3 
 

foregår på Svalbard i dag. Slikt avfall vil uansett kunne tillates dumpet dersom vilkårene i alternativ b 

i forslaget er oppfylt.  

 Det er uklart om henvisningen til kapittel 22 også er ment å omfatte reglene om mudring og 

plassering av materiale i sjø. Slike aktiviteter er uansett omfattet av forbudet mot forurensning i 

svalbardmiljøloven § 65 og krever derfor tillatelse etter loven §§ 57 eller 58. Vi foreslår derfor å 

innføre egne bestemmelser i §§ 2-4 og 2-6 om dette for å synliggjøre kravet om tillatelse. Det samme 

gjelder § 2-7 om utfylling i sjø.   

Krav til innhold i søknad om tillatelse (§ 2-8) 

I § 2-8 foreslår vi standardkrav til innhold i søknad om tillatelse til mudring, dumping, utfylling og 

plassering av materiale i sjø. På samme måte som ved terrenginngrep vil dette gjøre 

søknadsprosessen mer effektiv ved at tiltakshaver vet hvilke opplysninger som er relevante å sende 

inn, og Sysselmannen kan i de fleste tilfeller behandle søknaden uten å måtte innhente ytterligere 

opplysninger.  

 

Kapittel 3 Om tanklagring 

På Svalbard lagres det store mengder petroleumsprodukter på tanker. Innholdet blir brukt til å 

produsere elektrisitet, til oppvarming og som drivstoff til kjøretøy. Det lagres også farlige kjemikaler 

og farlig avfall, normalt på mindre tanker.  

Tanker på 10 m³ eller mer på Svalbard er i dag i stor grad regulert enten gjennom tillatelse eller 
pålegg fra Miljødirektoratet. Mindre tanker er ikke regulert i tillatelse eller pålegg, men er omfattet 
av det generelle forurensningsforbudet i svalbarsmiljøloven § 65 første ledd, tiltaksplikten i §§ 65 
andre ledd og 93 og beredskapsplikten i § 70.  
 
Ettersom tanklagring er en praktisk aktivitet på Svalbard som medfører fare for forurensning, mener 

vi det er behov for å regulere denne aktiviteten nærmere. Dette er også et område som vi mener er 

godt egnet for standardisert kravstilling. Vi foreslår på bakgrunn av dette å innføre et eget kapittel 

om tanklagring i forskriften, der vi synliggjør kravet om tillatelse etter loven og samtidig lovliggjør 

noen former for tanklagring gjennom standardkrav. Det vil være uhensiktsmessig å gi enkelttillatelser 

til hver virksomhet som lagrer kjemikalier på tanker, spesielt innenfor planområdene, der aktiviteten 

er størst. 

Vi foreslår at kapitlet skal gjelde for lagring av farlig avfall, petroleumsprodukter og andre farlige 

kjemikalier. Hva som regnes som farlige kjemikalier er definert i § 3-1 andre ledd. Farlige kjemikalier 

er definert i tankreguleringen på fastlandet, i forurensningsforskriften § 18- 3. Her defineres farlige 

kjemikalier som stoffer og stoffblandinger som er klassifisert i henhold til CLP-forskriften og stoffer 

som er persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT) eller svært persistente og svært 

bioakkumulerende (vPvB) i henhold til kriteriene i REACH-forordningen vedlegg XIII. Fordi REACH-

forordningen vedlegg XIII ikke gjelder på Svalbard har vi tatt inn disse kriteriene om PBT og vPvB uten 

å vise til REACH-forordningen. Vi vil i stedet veilede om kriteriene i kommentarer til forskriften. CLP-

forordningen gjelder på Svalbard og vi har derfor tatt med stoffer og stoffer som er klassifisert i 

henhold til denne forordningen i definisjonen. 

På grunn av at potensiale for forurensning og konsekvensene av en eventuell forurensning vil variere, 
foreslår vi ulike regler ut fra størrelsen på tankene, og ut fra om tanken er plassert i eller utenfor et 
planområde. 
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Krav til forsvarlig lagring for tanker under 2 m3 i planområdene (§ 3-2) 

For tanker under 2 m3 i planområdene foreslår vi et generelt krav om at lagringen må være forsvarlig 

og at den ansvarlige må treffe nødvendige tiltak for å unngå forurensning av miljøet eller skade på 

mennesker eller dyr. Øvrige krav i kapittel 3 vil ikke komme til anvendelse, og det vil ikke være krav 

om tillatelse dersom slik lagring skjer innenfor et planområde.  

Denne regelen vil for eksempel gjelde for jerrykanner med drivstoff til skutere, som det er mange av 

på Svalbard. For slike små tanker vil det være opp til eier eller den ansvarlige å finne egnede 

lagringssteder og –måter som forebygger fare for forurensning. For virksomheter vil kravet om 

internkontroll medføre at virksomheten må identifisere behovet for, og innføre systemer for å sikre 

overholdelse av forurensningsforbudet. 

Kravene i § 3-2 skal forebygge fare for forurensning, og regulerer ikke den ansvarliges plikter dersom 

lekkasjer eller andre uhell likevel skulle oppstå. Slike hendelser rammes av det generelle 

forurensningsforbudet i svalbardmiljøloven § 65 første ledd og den ansvarlige har en tiltaksplikt, jf. § 

93. Vi foreslår også at Sysselmannen kan bestemme at tanker under 2 m3 likevel må ha særskilt 

tillatelse. Dette er ment som en sikkerhetsventil som kan benyttes dersom det er særlige forhold i 

saken som tilsier at miljømyndighetene bør vurdere saken konkret. 

Standardkrav i stedet for krav om tillatelse for tanker mellom 2 og 10 m3 (§ 3-3) 

Vi foreslår standardkrav i stedet for krav om tillatelse for tanker på over 2 m³ som inneholder farlig 

avfall, petroleumsprodukter eller andre farlige kjemikalier. Standardkravene følger av §§ 3-5 til 3-7. 

Den nedre grensen på 2 m3 er den samme som for farlige kjemikalier og farlig avfall i 
forurensningsforskriften kapittel 18, som gjelder på fastlandet. Vi foreslår at grensen også skal gjelde 
for lagring av petroleumsprodukter. Forskriften på fastlandet har en grense på 10 m3 for slike tanker. 
Forslaget om en strengere regulering er begrunnet i at miljøet på Svalbard er spesielt sårbart. 
Grensen på 2 m3 er for øvrig satt ut fra ønsket om å regulere de tankene som utgjør det vesentligste 
forurensningspotensialet uten at kostnadene ved gjennomføring av kravene blir for høye.   
 
Vi foreslår at det ikke stilles krav om at tanken må være del av en virksomhet for å omfattes av 
standardkravene i kapittel 3. Det betyr at også tanker som eies av privatpersoner vil omfattes av 
reglene. Vi er ikke kjent med at det finnes så store tanker i privat eie, og i praksis vil derfor 
standardkravene i kapittel 3 bare være relevant for virksomheter. 
 

Innenfor planområdene vil standardkravene i forskriften erstatte behovet for tillatelse for tanker 

mellom 2 og 10 m3. Vi foreslår imidlertid at Miljødirektoratet eller andre som har fått myndighet kan 

bestemme at tanker under 10 m3 likevel må ha særskilt tillatelse. Dette er ment som en 

sikkerhetsventil som kan benyttes dersom det er særlige forhold i saken som tilsier at 

miljømyndighetene bør vurdere saken konkret. Standardkravene vil da gjelde i tillegg til tillatelsen. 

 
Krav om tillatelse og oppfyllelse av standardkrav for tanker over 10 m3 og for alle tanker utenfor 
planområdene (§ 3-4) 
 
De store tankene på 10 m³ eller mer har et potensiale for å kunne føre til en betydelig forurensning 
og vi mener derfor det bør være krav til en særskilt tillatelse i tillegg til å oppfylle standardkravene i 
§§ 3-5 til 3-7.  
 
Vi mener videre at alle tanker, uavhengig av størrelse, utenfor planområdene må innhente særskilt 
tillatelse i tillegg til å oppfylle standardkravene. Områdene utenfor planområdene er særlig sårbare 
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og vi mener derfor det er behov for en konkret vurdering før det tillates og settes vilkår til tanklagring 
utenfor planområdene. Dette er også i tråd med kravet om tillatelse i svalbardmiljøloven § 57.  
 
Vi foreslår at tillatelser som er gitt før en eventuell ikrafttredelse av disse kravene skal fortsette å 
gjelde etter at de nye reglene er trådt i kraft. Ved motstrid mellom krav i tillatelsen og 
standardkravene i kapittel 3 gjelder de strengeste kravene.  
 
Krav til forsvarlig lagring og vurdering av miljørisiko (§ 3-5)  
 
For alle former for tanklagring foreslår vi et generelt krav om at lagringen må være forsvarlig for å 
unngå forurensning av miljøet eller skade på mennesker eller dyr. For tanker fra og med 2 m3 fremgår 
dette kravet av § 3-5 første ledd. 
 
For å ta stilling til hva som vil være forsvarlig må det i det enkelte tilfellet gjøres en vurdering av 
hvilken risiko som er forbundet med lagringen. For tanker med et volum fra og med 2 m3 er det stilt 
nærmere krav til gjennomføringen av en slik miljørisikovurdering. Disse kravene sammenfaller i stor 
grad med kravene som gjelder for tanklagring på fastlandet. 
 
Krav til risikoreduserende tiltak (§ 3-6) 
 

For tanker med et volum fra og med 2 m3 er det videre stilt krav om å gjennomføre risikoreduserende 

tiltak. Det vil være miljørisikovurderingen som angir behovet for risikoreduserende tiltak, f.eks behov 

for sikring eller behov for andre tiltak for å forhindre akutt forurensning. Tiltak mot akutt 

forurensning kan dreie seg om alt fra svært enkle tiltak, som f.eks. en alarm, til mer omfattende tiltak 

som f.eks. et oppsamlingsbasseng. I de aller fleste tilfellene forventer vi at det er tilstrekkelig med 

enkle tiltak.  

Krav til beredskap (§ 3-7) 
 

Det følger av svalbardmiljøloven § 70 at den som driver virksomhet som kan medføre akutt 

forurensning skal ha nødvendig beredskap mot dette. Dette kravet vil gjelde for tanker med et volum 

fra og med 2 m3. Vi foreslår i § 3-7 at det henvises til kravet i loven, og at det presiseres at 

beredskapen skal tilpasses miljørisikoen forbundet med lagringen og de risikoreduserende tiltakene 

som sette iverk fordi dette ikke fremgår eksplisitt av lovens § 70. 

Et akutt utslipp fra tanklagring har et stort skadepotensiale. Det er derfor viktig at den ansvarlige for 

lagringen har skriftlig rutiner for hvordan en slik situasjon skal unngås og hvordan den skal håndteres 

dersom den oppstår. Vi har derfor tatt inn en henvisning til kravet om internkontroll i forskriften 

kapittel 11. 

 

Kapittel 4 Om avløp 

Avløpsvann omfatter både sanitært og industrielt avløpsvann. Avløpsvann vil normalt medføre 

forurensning eller fare for forurensning, og det vil derfor i henhold til svalbardmiljøloven § 65 være 

behov for tillatelse til utslippet. Utslipp av industrielt avløpsvann fra gruvene er regulert gjennom 

tillatelsene fra Miljødirektoratet. Utslipp av sanitært avløpsvann fra bygninger er regulert ulikt i det 

forskjellige lokalsamfunnene.  

Vi foreslår å innføre et eget kapittel om avløp i forskriften, der vi synliggjør kravet om tillatelse etter 

loven og samtidig lovliggjør noen praktiske tilfeller av utslipp gjennom standardkrav.  
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Definisjoner (§ 4-1) 

Vi foreslår at overvann ikke skal omfattes av definisjonen av avløpsvann i forskriften § 4-1. Overvann 

vil typisk være overflatevann fra snøsmelting og nedbør. Vi ser det ikke som hensiktsmessig å 

regulere utslipp av overvann i forskrift fordi vurderingen av behovet for tillatelse og mulige løsninger 

for håndtering av vannet må vurderes fra sak til sak.  

Vi foreslår videre en annen definisjon av sanitært avløpsvann i § 4-1 enn den som gjelder på 

fastlandet, se forurensningsforskriften § 11-3. Dette skyldes at vi ønsker å inkludere i reguleringen 

alle utslipp som har samme innhold som sanitært avløpsvann, uavhengig av om det kommer fra 

husholdninger eller virksomhet, f.eks. utslipp fra restauranter. Definisjonen i forurensningsforskriften 

på fastlandet er uklar med hensyn til rekkevidden av utslipp fra virksomheter, og vi har derfor 

foreslått en litt annen ordlyd som gjør det tydeligere hva som omfattes.  

Tilknytningsplikt til felles avløpsanlegg (§ 4-2) 

 

I Ny-Ålesund er det krav om tilknytning til felles avløpsanlegg i bestemmelser til plan. I Longyearbyen 

er kravene i plan- og bygningsloven om tilknytningsplikt til kommunalt anlegg gjort gjeldende 

gjennom byggeforskrift for Longyearbyen, og alle bygninger i sentrumsområdet er tilknyttet 

Longyearbyen lokalstyres avløpsanlegg. I Barentsburg er de fleste bygningene koblet til et felles 

avløpsnett.  

Alternativet til påslipp til fellesanlegg vil ofte være separatutslipp i form av septiktank. Påslipp til 

fellesanlegg er miljømessig ofte den beste løsningen, og gir ordnede og oversiktlige forhold både for 

brukerne og myndighetene. Som følge av at utslipp av sanitært avløpsvann skjer fra mange kilder, og 

at de i praksis slippes på fellesanlegg der slike finnes, foreslår vi § 4-2 å forskriftsfeste et krav om slik 

tilknytning. Dette gir klare føringer om at det er ønskelig å samle utslippene, og gjør det tydelig hvilke 

krav som gjelder. I tillegg blir det klart at utslippet fra den enkelte bygning blir lovliggjort gjennom 

påslippet.  

Forslaget bygger på tilknytningsplikten på fastlandet i plan- og bygningsloven § 27-2, som krever 

tilknytning for bygninger til kommunalt avløpsnett når offentlig avløpsledning går over eiendommen, 

i veg som støter til den eller over nærliggende areal. Denne gjelder i dag bare for Longyearbyen 

planområde gjennom byggesaksforskriften.  

Forslaget innebærer ingen plikt for planansvarlig til å etablere fellesanlegg. Tilknytningsplikten 

gjelder bare der slikt anlegg faktisk finnes. Vi foreslår også at tilknytningsplikten begrenses til å gjelde 

der slik ledning går over nærliggende areal fordi det er lite hensiktsmessig å snakke om 

eiendomsgrenser på Svalbard på grunn av få grunneiere. Ledning som går over eiendommen i vei i 

nærheten vil følgelig omfattes av dette. Ut over dette mener vi at nærliggende areal må forstås som 

innen rimelig avstand. Den geografiske avgrensningen av omfanget av tilknytningsplikten kan gjøres i 

plan.  

Det er en forutsetning for tilknytningsplikten at avløpsanlegget tilknytningen skal skje til har 

utslippstillatelse.  

Sysselmannen eller andre (i praksis Longyearbyen lokalstyre) kan gjøre unntak fra tilknytningsplikten 

eller kreve tilknytning av andre bygninger enn de som omfattes av plikten. For å opprettholde 

tilknytningsplikt som en hovedregel, foreslår vi at unntak bare kan gjøres når visse vilkår er oppfylt. 

Etter plan- og bygningsloven kan unntak gjøres når tilknytning vil medføre "uforholdsmessige 

kostnader". Vi foreslår å konkretisere dette vilkåret gjennom alternativene "kostnadsmessige eller 

miljømessige forhold". Forholdene på Svalbard med permafrost og særlige utfordringer med legging 
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av rørgater vil typisk være relevant i en kostnadsvurdering, mens alternative utslippsløsninger kan 

være et eksempel på et miljømessig forhold.  

Utslipp av gråvann fra hytter (§ 4-3) 

Hyttene på Svalbard ligger som regel i områder der plikten til å knytte seg til fellesledning ikke vil 

gjelde. For hytter utenfor planområdene anbefaler vi at lovens krav om særskilt tillatelse til utslipp 

skal gjelde, slik som i dag. For hytter innenfor planområdene foreslår vi i § 4-3 at gråvannsutslipp (i 

praksis vaskevann) skal kunne skje uten tillatelse dersom vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. I dag 

må Sysselmannen behandle enkeltsøknader om utslipp, og det er sjelden nødvendig å stille andre 

krav enn et tak på mengde vann og krav til innholdet i vannet som slippes ut. Det tillates aldri utslipp 

av svartvann (kloakk) fra hytter. Dette må samles opp og leveres til mottak.  

Vi foreslår at utslipp på inntil 3000 liter per år kan skje uten tillatelse dersom området er satt av til 

hytteområde i plan, og grunnforholdene er egnet til å infiltrere vannet, dvs. at vannet ikke flyter på 

overflaten. Utenfor områder som er regulert til hytter foreslår vi altså at Sysselmannen fortsatt skal 

behandle søknader om utslipp fordi det kan være særlige forhold som tilsier at det stilles andre krav. 

Forslaget vil hovedsakelig berøre Longyearbyen planområde, som har flere hytteområder.  

Vi foreslår at § 4-3 også gis anvendelse på eksisterende hytter. Flere har i praksis ulovlige utslipp i dag 

på grunn av det strenge forurensningsforbudet og fordi de ikke har søkt om utslippstillatelse. For 

utslipp fra eksisterende hytter som ikke faller inn under vilkårene i § 4-3 må det altså søkes om 

tillatelse fra Sysselmannen til videre utslipp dersom ikke utslippet allerede har tillatelse.  For hytter 

med tillatelse til utslipp under 3000 liter, foreslår vi at de nye kravene skal erstatte tillatelsen, mens 

tillatelser til større utslipp skal gjelde inntil Sysselmannen eventuelt opphever eller endrer dem. Selv 

om det ikke bygges mange nye hytter, så vil forslaget om selvbærende krav i forskrift redusere antall 

søknader til Sysselmannen, og man sikrer at alle med likeartede utslipp får like krav.  

Et alternativ til å forskriftsregulere utslippene kan være å tillate utslipp gjennom bestemmelser til 

plan, men vi anser forskriftskrav for å være mer forutsigbart og tilgjengelig enn bestemmelser til 

plan, i tillegg til at en regulering i forskrift bidrar til å samle krav til utslippene på ett sted.  

Dersom Sysselmannen eller andre som får delegert myndighet, i praksis Longyearbyen lokalstyre, 

ønsker at en hytte i stedet skal knytte seg til felles avløpsanlegg, så vil et slikt krav gå foran 

standardkravene i forskriften. Dette kan bestemmes i enkeltvedtak eller i plan.  

Krav om etablering av sandfang for utslipp fra virksomheter med fast vaskeplass (§ 4-4) 

Det er et stort behov for vasking av kjøretøy på Svalbard på grunn av støv og sølevann fra veiene, 

spesielt i sommerhalvåret. I perioder vaskes noen biler flere ganger i uken. Vaskevannet inneholder 

blant annet partikler, tungmetaller og olje.  

Flere virksomheter i Longyearbyen har installert oljeutskiller som også vil rense eventuelt vaskevann. 

Noen av disse anleggene har tillatelse fra Sysselmannen. Avløpsvannet fra anlegg med tillatelse 

slippes på Longyearbyen lokalstyres avløpsnett etter å ha passert oljeutskilleren.  I Barentsburg er 

det i tillatelse fra Miljødirektoratet stilt krav om rensing av utslipp av oljeholdig avløpsvann fra 

verksteder o.l. der det kan være fare for spill av petroleumsprodukter. Dersom vasking av kjøretøy 

skjer på disse stedene vil aktiviteten omfattes av krav i tillatelsen.  

Det er i Longyearbyen det er fleste kjøretøy, anslagsvis 1200 biler og flere tusen skutere. Arbeidet 

med forskriftsforslaget har pågått i en periode da vaskehallen i Longyearbyen ikke var i drift. 

Vaskehallen hadde utslippstillatelse fra Sysselmannen med krav om rensing av avløpsvannet for å 

fjerne olje og partikler.  
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I mangel av vaskehall ble kjøretøy vasket på mange lokaliteter uten at miljømyndighetene har hatt 

oversikt over utslippene. De fleste steder ledes vaskevannet bort på overflaten uten noen form for 

oppsamling. Det er hovedsakelig tilgangen på vann som er avgjørende for hvor vaskingen foregår.  

Det er ikke avdekket at forurensning fra vaskingen har medført alvorlige miljøproblemer, men både 

Sysselmannen og Longyearbyen lokalstyre har påpekt at det er ønskelig med en regulering av 

vaskeplasser for å hindre ukontrollerte utslipp i planområdet.  Vaskevann kan i tillegg medføre 

avrenning fra forurenset grunn. For å rydde opp i en situasjon hvor kjøretøy vaskes på steder som 

ikke er tilrettelagt for det, har derfor Miljødirektoratet funnet grunn til å foreslå regler om dette. 

Vaskehallen er nå åpnet igjen, og vi antar derfor at omfanget av vasking på andre lokaliteter vil avta.  

Forslaget til regulering i § 4-4 er inspirert av reglene på fastlandet i forurensningsforskriften kapittel 

15. Forslaget innebærer at det som et minimum må etableres sandfang som holder tilbake partikler 

før påslipp til et felles avløpsanlegg.  Forurensning som følge av avrenning fra vasking av biler vil 

dermed bli redusert.  

Vi foreslår en regulering som lovliggjøre utslipp av avløpsvann fra virksomheter med fast vaskeplass 

dersom vilkårene i forskriften er oppfylt. Med "fast vaskeplass" menes sted der det jevnlig vaskes 

kjøretøy. Det vil blant annet gjelde for virksomheter med en spyleslange utenfor til bruk for de 

ansattes og bedriftens biler. Det er ikke et vilkår at vaskeplassen er innrettet med dette som formål. 

Det er tilstrekkelig at det rent faktisk blir vasket biler der jevnlig.  

Forslaget til regulering gjelder ikke private husholdninger.  Utslipp fra verksteder vil normalt kreve 

tillatelse fra Sysselmannen. Vasking av kjøretøy i tilknytning til verksteder med utslippstillatelse 

omfattes derfor heller ikke av forslaget.  

Vi foreslår at et vilkår for at utslippet skal være lovlig er at avløpsvannet må ledes til et felles 

avløpsanlegg med utslippstillatelse. En virksomhet må derfor søke Longyearbyen lokalstyre om å få 

slippe vannet på lokalstyrets avløpsnett. Uten påslipp til felles nett må virksomheten søke 

Sysselmannen om særskilt tillatelse til utslipp direkte til resipient, noe det antas at det vil være 

restriktiv praksis for å gi.  

Videre må det som et minimum etableres et sandfang eller lignende som holder tilbake partikler mm 

fra vaskevannet før påslippet. Dette kravet innebærer altså at virksomheter med fast vaskeplass ikke 

kan fortsette å bruke vaskeplassen sin uten at det etableres et sandfang. Sandfanget vil rense 

utslippet for partikler og holde tilbake tungmetaller og miljøgifter. I noen tilfeller vil kravet om 

maksimal tilførsel av olje til avløpsnettet medføre at det i praksis må installeres oljeutskiller, spesielt i 

virksomheter der det vaskes mange eller spesielt skitne og oljeholdige kjøretøy.  

Vi har ikke foreslått konkrete krav til drift eller vedlikehold av sandfang eller til prøvetaking av 

avløpsvannet. Krav om dette vil følge av kravet om internkontroll, som vil medføre at virksomheter 

må etablere rutiner for å sørge for at utslippskravene overholdes.  

 

Et alternativ til en forskriftregulering av utslipp fra vaskeplasser kan være å overlate til Sysselmannen 

eller andre som bemyndiges å stille krav til påslippet gjennom bruk av bestemmelsen foreslått i § 4-5. 

Vi har imidlertid vurdert det som ønskelig å regulere disse utslippene i forskrift fordi det i en periode 

har foregått på mange lokaliteter.  

Hjemmel til å stille krav til påslipp til felles avløpsanlegg (§ 4-5) 

I utslippstillatelser fra Sysselmannen eller Miljødirektoratet til felles avløpsanlegg stilles det 

hovedsakelig krav som skal ivareta behovet for beskyttelse av resipienten, f.eks. mengdebegrensning 
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for utslipp av organisk stoff, miljøgifter osv. Eier av et felles avløpsanlegg kan i tillegg ha behov for å 

regulere påslippet til nettet, enten for ivareta egne utslippskrav eller for å beskytte ledningsnett, 

renseanlegg eller arbeidsforholdene til sine ansatte. Eier kan på grunnlag av privat autonomi stille 

krav til den som slipper på avløpsvann på ledningsnettet gjennom en påslippsavtale. Behovet for å 

regulere påslippet kan f.eks. skyldes at det bør fjernes fett eller olje fra avløpsvannet for å unngå 

skade på ledningene eller at det bør skje en lokal rensing eller utskilling av stoffer før påslipp for at 

eier av avløpsanlegget skal kunne overholde rensekravene sine.  

En slik avtale vil ofte være lite fleksibel med hensyn til å kunne gjøre endringer fordi det må være 

grunnlag i avtalen for dette. På fastlandet har derfor kommunene hjemmel i forurensningsforskriften 

kapittel 15A til å fastsette krav til påslipp i enkeltvedtak eller i forskift. Slike krav kan endres på 

samme måte som andre vedtak (forvaltningsloven § 35). Kravene kan i tillegg håndheves gjennom 

virkemidlene i hjemmelsloven.  

På Svalbard vil det ikke være kommuner som eier anlegget, men i praksis planansvarlig. Det er per i 

dag bare i Longyearbyen det finnes et lokalt organ som det kan være aktuelt å delegere myndighet til 

etter en slik bestemmelse. Det er samtidig i Longyearbyen påslippene har størst variasjon og derfor 

behovet for regulering antas å være størst. Longyearbyen lokalstyre regulerer allerede i dag i sitt 

gebyrregulativ påslipp fra virksomheter gjennom krav om utskilling av fett og frityrolje.  

Vi foreslår at det innføres en hjemmel til å stille krav til påslippet dersom det er nødvendig for å 

ivareta anleggseieres behov. Vi ser ikke behov for å kunne stille denne typen krav overfor sanitært 

avløpsvann og har derfor holdt dette utenfor hjemmelen til å stille påslippskrav. Myndighet foreslås 

lag til Sysselmannen, men kan delegeres til Longyearbyen lokalstyre.  

 

Kapittel 5 Ikke vedtatt 

Dagens forskrift har i kapittel II tre bestemmelser om miljøgifter. Vi ser det ikke som hensiktsmessig å 

videreføre disse i ny forskrift fordi to av bestemmelse kun er en gjentakelse av bestemmelser i 

svalbardmiljøloven § 66. Den siste bestemmelsen regulerer forholdet til eldre virksomhet som ikke 

har tillatelse etter svalbardmiljøloven. All virksomhet fra før loven trådte i kraft er nå regulert i 

tillatelse.  

Kapittel 5 i forslaget til ny forskrift holdes av i tilfelle det er behov for å fastsette flere bestemmelser 

om forurensning senere.  

 

Del III Avfall 

Kapittel 6 Om forsøpling 

Dagens §§ 7 og 8 gjentar i stor grad innholdet i bestemmelser i svalbardmiljøloven, men med en til 

dels annen terminologi enn i svalbardmiljøloven, uten at vi kan se at det har vært tilsiktet å fravike 

bestemmelsene i loven. Vi foreslår å bruke lovens terminologi i forskriften, og å endre 

bestemmelsene slik at teksten som står igjen i størst mulig grad tilfører noe ut over det som står i 

loven.  

Forsøplingsforbudet og adgangen til å brenne rent trevirke og papir (§ 6-1) 
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Forslaget til § 6-1 er i hovedtrekk en videreføring av dagens krav. Fordi forbudet mot å etterlate avfall 

utenfor planområdene er et sentralt krav i loven, har vi foreslått å gjenta det i forskriften § 6-1, slik 

som i dagens § 7. 

Av forarbeidene til svalbardmiljøloven § 71 fremgår det at man ikke har ment å være så streng som 

lovens ordlyd tilsier ved at det åpnes for at avfall kan brukes som brensel på stedet. I praksis tillates 

det også å brenne papiravfall o.l. i ovner i bygninger på Svalbard. I § 6-1 foreslår vi å tydeliggjøre at 

dette er lov.  

Plikt til å rydde opp i forsøpling (§ 6-2) 

I forslaget til § 6-2 er dagens § 8 videreført med noen små endringer for å gjøre bestemmelsen mer i 

tråd med ordlyden i loven.  

Plikt for private til å sette opp og tømme avfallsbeholdere og til rydde opp i forsøpling (§ 6-3) 

I Longyearbyen er det i dag praksis for at Longyearbyen lokalstyre sørger for oppsetting og tømming 

av avfallsbeholdere rundt om i sentrum, uten at en plikt til dette følger av svalbardmiljøloven eller 

forskrifter til denne. Kostnadene dekkes delvis av generelle budsjettmidler og delvis av inntekter fra 

renovasjonsgebyret fra husholdningene. Mye av avfallet som kastes i disse beholderne kommer fra 

turister som handler i butikker og kiosker.  

Prinsippet om at miljøpåvirker skal betale i svalbardmiljøloven § 9 tilsier at de som genererer avfallet, 

altså kundene, bør betale. I § 6-3 har vi derfor foreslått en ny bestemmelse om plikt for den som 

driver dagligvarehandel, kiosk, kafé og lignende som selger typiske kioskvarer, bakervarer, take away-

mat osv. til å sørge for at det settes opp søppelkasser i nærheten av utsalgsstedet, og til å foreta 

nødvendig opprydding i området.  Varene de selger har emballasje som kan føre til fare for forsøpling 

ved at kundene må bli kvitt for eksempel is- og sjokoladepapir, tomme brusbokser osv. etter å ha 

handlet. Utsalgsstedene har fortjeneste på salg av varene som forårsaker forsøplingen, og vi foreslår 

derfor at de pålegges plikten, og kan dekke inn kostnadene gjennom inntekter fra salg.  

Bestemmelsen ligner på forurensningsloven § 35, men kretsen av de som omfattes er tilpasset 

forholdene på Svalbard. Bestemmelsen vil ha størst praktisk betydning i Longyearbyen, der det er 

flest turister og flest utsalgssteder. Plikten vil i utgangspunktet gjelde for alle bedrifter som selger for 

eksempel is, pastillesker, sjokolade osv, selv om dette ikke er bedriftens primære virksomhet. Dette 

vil inkludere bl.a. hoteller med utsalg i resepsjonen og museumsbutikker. Også mobile eller 

midlertidige utsalg omfattes av plikten.  

Utsalgsstedene må ikke selv oppfylle plikten. De kan sette bort oppgaven til andre. I Longyearbyen vil 

for eksempel Longyearbyen lokalstyre fortsatt kunne drifte denne tjenesten, men etter avtale med 

de ansvarlige, slik at de bærer kostnadene.  

I § 6-3 annet ledd er det foreslått en bestemmelse om at de som har plikt til å sette opp og tømme 

avfallsbeholdere også skal foreta nødvendig opprydding i området. Også denne bestemmelsen er 

laget etter modell av forurensningsloven § 35. Vi foreslår at også den som er ansvarlig for 

midlertidige salgsboder, leirplasser eller andre type aktiviteter innenfor planområdene som 

forårsaker forsøpling skal ha plikt til å rydde opp etter aktiviteten. En slik plikt vil plassere ansvaret 

for opprydding på en ansvarlig fremfor at forsøplingsforbudet må håndheves overfor den enkelte 

som forsøpler. For de som bare er pålagt ryddeplikt er det ikke et krav om at de omsetter varer eller 

tar imot vederlag for turer osv.  
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I § 6-3 siste ledd gis Sysselmannen eller andre hjemmel til å pålegge konkrete tiltak for å 

gjennomføre pliktene i første og andre ledd. Dette kan for eksempel være et krav om å ha lokk på 

avfallsbeholderne, slik at avfallet ikke spres.   

Forslaget til § 6-3 er ment å gjelde for hele Svalbard, men er per i dag i praksis mest aktuelt for 

Longyearbyen på grunn av mange utsalgssteder og store mengder turister.  

 

Kapittel 7 Om innsamling og behandling av avfall 

I kapittel III i dagens forskrift er det blant annet stilt krav til planansvarlig om å etablere mottaks- og 

innsamlingsordninger for avfall, plikt for husholdninger til å delta i ordningene og krav til levering av 

næringsavfall. Kapitlet har en uheldig systematikk, og bærer preg av å ha få bestemmelser med tanke 

på hvor mange tema som reguleres. Det er flere eksempler på at til dels svært ulike forhold reguleres 

i én og samme bestemmelse, noe som gjør regelverket lite oversiktlig. For noen av reglene er det i 

tillegg uklart hvem den retter seg mot og hvilke typer avfall som omfattes. Det har også oppstått 

noen uklarheter etter at det i 2013 ble gjort endringer i begrepsbruken i forskriften som følge av at 

noen sentrale definisjoner på avfallsområdet ble endret i forurensningsloven noen år tidligere.  

Vi foreslår å videreføre hovedtrekkene i dagens regelverk, men ser behov for en omfattende 

omstrukturering med inndeling i flere paragrafer og en klargjøring av innholdet i pliktene. Vi foreslår i 

tillegg å forskriftsfeste krav til utarbeidelse av avfallsplan i alle planområdene og krav om 

utarbeidelse av avfallsplan ved riving og rehabilitering av bygg. Videre forslår vi en ny regel om 

muligheten for å gjøre unntak fra kravet om levering av næringsavfall til lovlig mottak. 

Bestemmelsene om forsøpling foreslås flyttet til et nytt eget kapittel, se forslaget kapittel 6.  

Planansvarliges plikt til å etablere mottaks- og innsamlingsordninger (§ 7-1) 

I henhold til dagens § 9 skal planansvarlig etablere et tilbud for mottak og innsamling av 

husholdningsavfall. Denne bestemmelsen er videreført i forslaget til § 7-1 første ledd.  

Husholdningsavfall er i gjeldende forskrift definert til også å inkludere avfall fra hytter. Det er i 

Longyearbyen planområde det er flest hytter. Til tross for at regelverket etter ordlyden krever det, 

tilbys det ingen innsamlingsordning for avfall fra hytter i Longyearbyen i dag. Avfallet fra hyttene 

leveres hovedsakelig til innsamlingspunktene for husholdningsavfall fra boliger, og det kreves i liten 

grad gebyr fra hytteeierne. Vi foreslår en tilpasning til praksisen i Longyearbyen ved at det i 

forskriften åpnes for at det bare må tilbys mottaksordninger for avfall fra hyttene. Dette innebærer 

at avfallet fortsatt kan leveres inn sammen med det øvrige husholdningsavfallet. Vi foreslår samtidig 

en tydeliggjøring i § 10-2 av at hyttene i utgangspunktet er gebyrpliktige, men at unntak kan gjøres 

for eiere som også har fast bolig på Svalbard.  

For planansvarliges plikt til å innsamle næringsavfall foreslår vi noen justeringer ift gjeldende rett i 

forslaget til § 7-1 annet ledd.  

Frem til en endring av forskriften i 2013 omfattet planansvarliges plikt til å samle inn avfall såkalt 

"forbruksavfall", som omfattet avfallsom oppstår i husholdningene og tilsvarende avfall fra 

næringslivet (avfall som i art og mengde ligner på husholdningsavfall). Gjennom endring av 

forskriften ble tidligere "forbruksavfall" og "produksjonsavfall" erstattet med "husholdningsavfall" og 

"næringsavfall" for å samkjøre avfallsdefinisjonene med de som er gitt i forurensningsloven, som 

gjelder på fastlandet. Hensikten med endringene i forurensningsloven var å gi næringslivet større 

frihet til å håndtere avfallet sitt, og innebar at det kommunale monopolet på innsamling av 

forbruksavfall fra virksomheter opphørte. I forbindelse men endringen av forskriften på Svalbard i 



12 
 

2013 ble det ikke kommentert hvilken betydning definisjonsendringen ville få for Svalbard. 

Forholdene der er mindre og oversiktlige, og det er etter det vi kjenner til ingen aktører ut over 

plansansvarlig som tilbyr mottak av slikt avfall fra virksomheter. Til tross for forskriftsendringen har 

planansvarlig, inkludert Longyearbyen lokalstyre, fortsatt å tilby denne tjenesten. Vi antar at man 

ville ha valgt en annen løsning i 2013 dersom man hadde vært klar over hvilken betydning 

opphevelsen av plikten til å ta imot slikt avfall kan få på Svalbard.  

På bakgrunn av dette foreslår vi at definisjonene av husholdningsavfall og næringsavfall beholdes slik 

som de er, men at planansvarlig får en plikt til tilby innsamling og mottak av avfall fra virksomheter 

som i art og mengde ligner på husholdningsavfall, se forslaget til § 7-1 annet ledd. Besitter av 

næringsavfall plikter som hovedregel ikke å delta i de innsamlingsordningene som planansvarlig 

etablerer, men må da selv sørge for å levere avfallet videre til fastlandet for forsvarlig behandling. 

For Longyearbyen er det imidlertid fastsatt krav i forskrift fra Sysselmannen om at alt matavfall, både 

fra virksomheter og fra husholdninger, skal kvernes og tilføres avløpsanlegget. I § 7-4 tredje ledd er 

det foreslått en hjemmel for å pålegge en bestemt håndtering av næringsavfall, herunder å pålegge 

levering til et bestemt avfallsanlegg. Dette forslaget vil være hjemmelen for å videreføre ordningen 

for matavfall i Longyearbyen, og kan også brukes i andre tilfeller for å pålegge næringsavfall en 

bestemt håndtering.  

De små forholdene på Svalbard kan tilsi at planansvarlig bør ha en plikt til å motta alle typer 

næringsavfall for å sikre at det foreligger et tilbud om håndtering. På den annen side er det per i dag 

bare i Longyearbyen det er mange private aktører som genererer næringsavfall. Longyearbyen 

lokalstyre tilbyr mottak av de fleste typer næringsavfall i dag, og sier at de vil fortsette med det selv 

om de ikke har en plikt til det. Etter vår vurdering bør en eventuell plikt for planansvarlig til å motta 

næringsavfall ikke underlegges et krav om selvkost eller krav om full kostnadsdekning. Det bør i 

stedet være opp til planansvarlig å vurdere prisnivået, slik som i dag, fordi det gir mer fleksibilitet. 

Det vil samtidig være likt som for kommunene på fastlandet. Som følge av at både svalbardmiljøloven 

§ 72 og svalbardloven § 31 stiller krav om at gebyrer for tjenester Longyearbyen lokalstyre er pålagt å 

ha ikke skal overstige selvkost, og fordi det ikke er grunn til å tro at Longyearbyen lokalstyre vil slutte 

å tilby mottak av næringsavfall, foreslår vi ikke å innføre en plikt til å motta slikt avfall.  

For annet næringsavfall enn det som i art og mengde ligner på husholdningsavfall foreslår vi derfor å 

videreføre dagens regelverk, som ikke oppstiller noen plikt for planansvarlig til å tilby mottak av slikt 

avfall. Dette tilsvarer regelverket på fastlandet, som gir kommunene frihet til å tilby mottak av 

næringsavfall.  

I dagens § 7 første ledd tredje punktum er det stilt krav om at planansvarlig skal etablere en egen 

ordning for kasserte biler, snøskutere og lignende større gjenstander og farlige avfall. Det er uklart 

hvilken rekkevidde denne plikten har. Etter ordlyden omfatter den både husholdningsavfall og 

næringsavfall, og bestemmelsen ble ikke kommentert i forbindelse med forskriftsendringen i 2013 

der planansvarliges plikt til å tilby mottak av avfall ble endret til ikke lenger å omfatte næringsavfall. 

Planansvarlig tilbyr i dag mottak av alle disse typene avfall, også fra virksomheter. Vi legger til grunn 

at en plikt til dette ikke er avgjørende for om tilbudet opprettholdes. Hovedregelen for næringsavfall 

er at avfallsbesitter selv velger hvor avfallet skal leveres, se omtale av dette nedenfor, og vi kan ikke 

se at det er behov for særlige ordninger for disse avfallsfraksjonene. Vi foreslår derfor ikke å 

videreføre bestemmelsen. 

Krav om utarbeidelse av avfallsplan i alle planområder (§ 7-2) 
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Vi foreslår i § 7-2 å innføre krav om at planansvarlig skal utarbeide en avfallsplan i hvert planområde. 

Dette gjøres allerede i dag, enten etter pålegg fra Sysselmannen eller Miljødirektoratet etter 

svalbardmiljøloven § 71 eller på planansvarliges eget initiativ.  

Formålet med avfallsplanene er å planlegge avfallshåndteringen i et planområde, og få oversikt over 

hvilke typer og mengder avfall som oppstår, mulige behandlingsløsninger osv. Oversikten en 

avfallsplan gir er i praksis nødvendig for at planansvarlig skal kunne etablere gode avfallsordninger i 

planområdet, og således skal den bidra til at alt avfall som oppstår på Svalbard får en forsvarlig 

håndtering.  

I dag er avfallsplanene veldig ulike i omfang og innhold. Ved å forskriftsfeste kravet med 

minimumskrav til innhold sikrer man at planene dekker myndighetenes behov for informasjon, i 

tillegg til at Sysselmannen kan bruke virkemidler til å fremtvinge oppdateringer av planen osv. Vi 

foreslår ikke at planen skal sendes inn, men at den skal kunne fremlegges ved tilsyn.  

Husholdningers plikt til å delta i avfallsordningene (§ 7-3) 

Vi foreslår ingen endringer i husholdningenes plikt til å delta i de avfallsordningene som planansvarlig 

etablerer. I forslaget til § 7-3 videreføres dagens § 10 bokstav a).  

Krav til levering av næringsavfall (§ 7-4) 

For næringsavfall foreslår vi at det som den klare hovedregel fortsatt skal være opp til avfallsbesitter 

å velge hvor avfallet skal leveres, så lenge det skjer til lovlig avfallsanlegg, se § 7-4.  

På fastlandet åpner regelverket for gjenvinning og annen disponering av avfall som et alternativ til 

levering til lovlig avfallsanlegg. Selv om samme regulering ikke er valgt på Svalbard, gis det i praksis 

unntak fra leveringsplikten i flere tilfeller med hjemmel i unntaksbestemmelsen i § 17 i dagens 

forskrift. Det åpnes blant annet for gjenvinning av eget avfall i tillatelsene til gruvedrift og for påslipp 

av fett (matavfall) til avløpsanlegget i Longyearbyen. Andre mulige disponeringsløsninger kan være å 

tillate lokal disponering av stein- og jordmasser ved graving og mudring fremfor å kreve at dette 

legges på deponi eller sendes til fastlandet.  

For å synliggjøre at det i noen tilfeller kan være hensiktsmessig å tillate andre løsninger enn levering 

til lovlig avfallsanlegg, foreslår vi i § 7-4 annet ledd en eksplisitt hjemmel til å gjøre unntak fra 

leveringsplikten. Vi har vurdert om vi burde foreslå en lignende regel som på fastlandet, hvor 

gjenvinning kan skje uten at det kreves særskilt tillatelse til det, jf. forurensningsloven § 32 første 

ledd. Etter forurensningsloven § 32 er det altså opp til avfallsbesitter å vurdere om vilkårene i loven 

er oppfylt. For annen disponering må det derimot gis tillatelse fra forurensningsmyndigheten. Vi har 

imidlertid kommet til at miljømyndighetene bør vurdere hva som er hensiktsmessig disponering 

konkret i hver sak fordi det på grunn av høye leveringskostnader for avfall på Svalbard kan være en 

risiko for at avfallsbesitter kan ønske å bli kvitt avfallet på andre måter uten at det er miljømessig 

forsvarlig. I tillegg tilsier det høye beskyttelsesnivået på Svalbard at det bør være bedre kontroll med 

disponeringen av avfall der enn på fastlandet.  

Vi foreslår at myndighet etter § 7-4 annet ledd i utgangspunktet legges til Sysselmannen. 

Krav om avfallsplan ved riving og rehabilitering (byggavfall) (§ 7-5) 

Selv om avfall fra riving, rehabilitering av bygg er avfall som etter regelverket skal leveres til lovlig 

mottak, er det avgjørende for å få til riktig og forsvarlig håndtering av avfallet at materialene i 

bygningene kartlegges før riving. Å ha kontroll på hvordan avfallet håndteres er spesielt viktig på 
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Svalbard på grunn av høye fraktkostnader for avfallet, som kan gjøre det fristende å finne alternative 

måter å bli kvitt avfallet på.  

Etter modell av fastlandsregelverket er det for Longyearbyen fastsatt egne regler om byggavfall i 

kapittel 4 i forskrift om sortering og innsamling av avfall, avfallsgebyrer og byggavfall i Longyearbyen 

planområde. Kravene gjelder bare for tiltak som er søknadspliktige etter plan- og 

bygningsloven/byggeforskriften for Longyearbyen. I Ny-Ålesund er det i bestemmelser til plan stilt 

krav om avfallsplan/miljøsaneringsplan ved alle nybygg og ved riving/restaurering av eksisterende 

bygninger, i tillegg til krav om innsending av sluttrapport ved arbeidets slutt. Det er ikke angitt 

størrelsebegrensninger. I Barentsburg gjelder ikke tilsvarende krav, men Trust Arktikugol opplyser at 

de har interne rutiner for kartlegging av avfall bygg som skal rives.  

Vi foreslår at det tas inn en bestemmelse med krav til håndtering av avfall fra riving og rehabilitering 

av bygg i forskriften § 7-5. Denne skal gjelde for hele Svalbard, både i og utenfor planområdene. Krav 

i forskrift vil gi forutsigbarhet og oversikt, både for planansvarlig, innbyggerne og myndighetene. I 

tillegg vil kravet til innhold bli likt.  

Det er først og fremst ved større, kompliserte tiltak at det er vanskelig å få oversikt over 

avfallsfraksjonene. Vi foreslår derfor at kravene bare skal gjelde i tilfeller der det forventes å oppstå 

over 10 m3 avfall. Dette tilsvarer en alminnelig utleiekonteiner på fastlandet. Vi foreslår også bare å 

regulere riving og rehabilitering, og ikke bygging av nye hus, fordi det først og fremst er i eldre 

bygninger det er usikkerhet om materialbruk osv. Vi foreslår et krav om å utarbeide en oversikt over 

avfall som forventes å oppstå og en plan for håndtering av det, i tillegg til et spesifikt krav om 

kartlegging av mulig farlig avfall. I tillegg må tiltakshaver kunne dokumentere hvor avfallet er levert 

gjennom fremvisning av kvitteringer e.l. Vi foreslår at oversikten skal være skriftlig, men at den ikke 

skal sendes inn. Det kreves heller ikke sluttrapport.  

For virksomheter vil kravet om internkontroll i kapittel 11 føre til et behov for å etablere mer 

konkrete rutiner og systemer for håndtering av byggavfall. Dette vil også gjelde i tilfeller som ikke 

omfattes av § 7-5, f.eks. ved riving av mindre bygg.  

For å kunne videreføre reglene for Longyearbyen dersom det er ønskelig, har vi foreslått en hjemmel 

for å fastsette lokal forskrift.  

Krav om tillatelse til anlegg for mottak, mellomlagring og behandling av avfall (§§ 7-6 og 7-7) 

I forslaget til §§ 7-6 og 7-7 videreføres kravene i gjeldende forskrift § 11 med krav om tillatelse til 

anlegg for mottak, mellomlagring eller behandling av avfall. Som ellers i forslaget innleder vi 

bestemmelsene med å vise til kravet om tillatelse i svalbardmiljøloven.  

Vi foreslår i § 7-7 at det skal være et ubetinget krav om tillatelse for behandlingsanlegg, f.eks. 

deponier og forbrenningsanlegg. I praksis kreves det alltid tillatelse til slike anlegg. Forslaget 

innebærer derfor ingen realitetsendring.   

For anlegg for mottak og mellomlagring kan det derimot være grunnlag for å gjøre unntak fra kravet 

om tillatelse dersom anlegget har liten miljøpåvirkning, f.eks. dersom det er innendørs. I dagens § 11 

er hovedregelen at eksisterende anlegg kan drive videre uten tillatelse med mindre Sysselmannen 

bestemmer at det må søkes om tillatelse. Vi foreslår at hovedregelen i stedet bør være at alle anlegg 

skal ha tillatelse, også de eksisterende, men at Sysselmannen kan gjøre unntak fra dette dersom 

anlegget ikke medfører fare for forurensning eller ikke virker skjemmende. Dette gjør at vurderingen 

av behovet for tillatelse gjøres av Sysselmannen, ikke av den som driver anlegget. Dette er i tråd med 
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hvordan regelverket ellers er bygget opp. Unntak fra kravet om tillatelse kan f.eks. være aktuelt for 

innendørs mottak og lager. 

Hjemmel til å fatte enkeltvedtak om innsamling, gjenvinning og annen behandling av avfall (§ 7-8) 

I dagens § 9 fjerde ledd er forskriftshjemmelen i svalbardmiljøloven § 71 tredje ledd gjengitt med den 

forskjell at det gis hjemmel til å fatte enkeltvedtak om de samme forholdene.  

I forslaget til ny forskrift har vi tatt inn forskrifts-, påleggs- og unntakshjemler i de bestemmelsene 

der det kan være behov for å bruke denne myndigheten, se f.eks. §§ 7-1 tredje ledd og 7-4 tredje 

ledd. Disse hjemlene vil i stor grad være dekket av den generelle hjemmelen i dagens § 9. Selv om 

det kan bli noe overlapp mellom bestemmelsene, foreslår vi å videreføre dagens § 9 fjerde ledd i 

forslaget til § 7-8, slik at det finnes en sikkerhetsventil dersom det er behov for å fatte enkeltvedtak 

om andre forhold enn de vi har foreslått eksplisitte hjemler for.  

Kapittel 8 Om farlig avfall 

Farlig avfall er regulert i flere bestemmelser i dagens forskrift. Flere av reglene er vanskelig 

tilgjengelige. Vi foreslår å samle kravene i ett kapittel i forskriften og gjøre pliktene tydeligere. 

Bestemmelsene er i hovedsakelig en videreføring av dagens regler, men med noen utfyllende krav og 

tilpasninger til forholdene på Svalbard.  

Krav om forsvarlig lagring og merking m.m. (§ 8-1) 

Det er høye kostnader ved å få fraktet farlig avfall til fastlandet. I tillegg er det få anlegg som tilbyr 

innsamling eller mottak av slikt avfall på Svalbard. Dette gjør at mange virksomheter lagrer farlig 

avfall lenge før det leveres til et lovlig avfallsanlegg. Det er få krav i regelverket til lagring av farlig 

avfall i påvente av levering, noe som etter vår vurdering er spesielt uheldig når lagringen skjer over 

lengre tid. Det er heller ikke krav om merking. Som følge av hyppig utskifting av ansatte i 

virksomheter på Svalbard gjør lang lagringstid og manglende merking det vanskelig for nye ansatte å 

få oversikt over hva som er lagret.  

På bakgrunn av dette foreslår vi i § 8-1 første ledd et krav om forsvarlig lagring av farlig avfall og krav 

om å iverksette tiltak for å unngå fare for forurensning. Kravet skal gjelde både for husholdninger og 

virksomheter, og er laget etter modell av avfallsforskriften § 11-5, som gjelder på fastlandet. Normen 

kan presiseres i kommentarer, men for virksomheter vil i tillegg det foreslåtte kravet om 

internkontroll være sentralt for å konkretisere hvilke tiltak som vil være nødvendig ved at kravene 

må tilpasses til hvilke typer og mengder farlig avfall som lagres og hvor det lagres.   

I dagens § 12 tredje ledd er det stilt krav om at virksomheter skal emballere avfallet ved lagring. Vi 

foreslår i § 8-1 annet ledd å endre kravet til å gjelde merking, og at det ikke skilles mellom lagring 

utendørs og innendørs. Dette vil kunne bidra til å at det ved utskifting av ansatte blir lettere å 

beholde oversikten over hva slags avfall som er lagret.    

Forbudet mot sluttbehandling av farlig avfall på Svalbard (§ 8-2) 

I forslaget til § 8-2 videreføres forbudet mot sluttbehandling av farlig avfall på Svalbard i dagens § 11 

fjerde ledd. I dag gis det unntak fra forbudet gjennom bruk av unntaksbestemmelsen i § 17. I praksis 

kan det være hensiktsmessig å tillate sluttbehandling av noen fraksjoner farlig avfall, blant annet 

fordi dette i enkelte tilfeller kan være den beste miljømessige løsningen. Vi foreslår derfor at det tas 

inn en hjemmel for dette i selve bestemmelsen.  

For å sikre en helhetlig praksis for bruk av bestemmelsen, foreslår vi at myndighet til å gjøre unntak 

primært skal ligge til Miljødirektoratet.  
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Ikke leveringsplikt for husholdninger (§ 8-3) 

Vi foreslår ikke leveringsplikt for farlig avfall fra husholdninger. Det er uklart om en slik plikt gjelder i 

dag, jf. § 10 bokstav c), men vi mener uansett at dette ikke er nødvendig som følge av at 

planansvarlig plikter å tilby mottaksordninger for slikt avfall. Det er heller ikke leveringsplikt for slikt 

avfall på fastlandet. I § 8-3 videreføres dagens krav til husholdningene om plikt til i størst mulig grad 

å gi opplysninger om det farlige avfall når det leveres.  

Leveringsplikt hvert annet år for virksomheter (§ 8-4) 

Vi foreslår i § 8-4 å endre leveringsplikten for farlig avfall fra virksomheter fra å være årlig til å være 

minst hvert andre år. Plikten i dagens § 10 til å levere avfallet årlig overholdes i liten grad. På 

Svalbard kan det være svært lange avstander til et avfallsanlegg, samtidig som det som regel ikke er 

store mengder farlig avfall som oppstår. Ofte vil det f.eks ta mer en ett år å fylle et fat med spillolje. 

Etter vår vurdering kan en utvidelse til hvert andre år forsvares ved at vi i stedet innfører krav til 

forsvarlig lagring og merking kombinert med krav om internkontroll. På denne måten får 

virksomhetene større fleksibilitet med hensyn til blant annet å fylle tanker mer opp med farlig avfall 

før de leveres.  

Tilpasning av kravene til deklarering til behovet på Svalbard (§ 8-4) 

I § 8-4 foreslår vi endrede og mer detaljerte krav til virksomheters opplysningsplikt og deklarering av 

avfallet ved levering til avfallsanlegg på Svalbard eller norsk fastland. Deklarasjonsplikten påligger i 

utgangspunktet avfallsbesitter, men på grunn av krav om norsk personnummer for å kunne 

gjennomføre deklareringen har vi foreslått en regel om at mottaksanlegget i stedet kan forestå 

deklareringen. På den måten kan utenlandske aktører lettere få levert det farlige avfallet til lovlig 

mottak. I praksis er det den som leverer avfallet som må gi opplysningene om avfallet, men selve 

innsendingen av skjemaet gjøres av mottaksanlegget. Kravet til deklarering gjelder ikke ved levering 

til avfallsanlegg i andre land, f.eks. Russland.  

 

Kapittel 9 Om avfall fra skip 

Regler om mottak av avfall fra skip på Svalbard står i dag i forurensningsforskriften kapittel 20, og 

regulerer blant annet skipenes plikt til å levere avfall til havner og havneansvarliges plikt til å etablere 

mottaksordninger. Forskriften er hjemlet i forurensningsloven og i skipssikkerhetsloven, som 

forvaltes av Sjøfartsdirektoratet. Forskriften gjennomfører krav i MARPOL-konvensjonen og EUs 

direktiv 2000/59/EF om havneavfall. Forurensingsforskriften kapittel 20 er ikke gjort gjeldende for 

utenlandske skip på Svalbard, jf. § 20-14. 

Kravene til mottaksanlegg og regler om meldeplikt flyttes til forskrift om forurensning og avfall på 

Svalbard  

For å samle mest mulig av avfallsregelverket for Svalbard i én forskrift, foreslår vi at kravene til 

mottaksordninger flyttes fra forurensningsforskriften til forskrift om forurensning og avfall på 

Svalbard. 

Siden kapittel 20 i forurensningsforskriften er en implementering av et EU-direktiv, har vi på noen 

områder foreslått en avvikende regulering fra fastlandsregelverket som vi mener er bedre tilpasset 

forholdene på Svalbard. Forslagene er imidlertid i tråd med de internasjonale forpliktelsene Norge 

har i henhold til MARPOL-konvensjonen.  
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Vi foreslår videre at mottaksplikten skal omfatte avfall og lasterester fra både norske og utenlandske 

skip, slik også MARPOL krever. Longyearbyen havn tar også i dag imot avfall fra utenlandske skip, slik 

at dette ikke vil medføre noen faktisk endring.  

Foreslår bare mottaksplikt for Longyearbyen havn (§ 9-1) 

Havner som skal motta avfall fra skip må etablere ordninger og systemer for dette, og må i tillegg ha 

tillatelse fra Sysselmannen iht. svalbardmiljøloven § 58.  

Longyearbyen havn er den eneste havnen på Svalbard som i dag har etablert en mottaksordning for 

avfall fra skip, og som har tillatelse til dette fra Sysselmannen. De fleste skipene i farvannet rundt 

Svalbard kommer innom Longyearbyen. Det er også en fordel at det i Longyearbyen er enkelt å 

levere avfallet fra havnen videre til lovlig mottak. Vi vurderer at det per i dag ikke er hensiktsmessig å 

innføre mottaksordninger i andre havner enn Longyearbyen havn. I forslaget til § 9-1 foreslår vi 

derfor at plikten til å etablere mottaksordninger begrenses til å gjelde for Longyearbyen havn.  

Innkreving av avfallsgebyr (§ 9-2) 

Bestemmelsen om innkreving av gebyr i § 9-2 er en forenkling av bestemmelsene om gebyr i 

forurensningsforskriften kapittel 20 (jf. §§ 20-9, 20-10 og 20-11). Havnen skal ta gebyr for mottak av 

avfall fra skip, men ikke mer enn at det dekker omkostningene forbundet med mottaksordningen. 

Det er opp til havnen hvordan de beregner gebyret, men vi mener at gebyret skal differensieres 

basert på skipets størrelse. 

I § 9-3 foreslås det å videreføre dagens bestemmelse i forurensningsforskriften § 20-7 om meldeplikt 

for skip som anløper havn på Svalbard. Dette er regelverk som er gitt med hjemmel i 

skipssikkerhetsloven, og derfor håndheves av sjøfartsmyndighetene, noe er synliggjort i forslaget § 9-

6.  

Meldeplikt (§ 9-3) 

Skipene har en plikt til å gi melding til Longyearbyen havn om levering av avfall og lasterester før 

anløp. Miljødirektoratet har hatt en dialog med Sjøfartsdirektoratet om meldeplikten bør tas inn i 

forslaget til forskrift om forurensning og avfall på Svalbard eller i miljøsikkerhetsforskriften som 

allerede gjelder på Svalbard. Sjøfartsdirektoratet ønsker at meldeplikten skal stå i 

forurensningsforskriften § 20-7 (for skip som leverer avfall til fastlandet) og i forskriften for Svalbard 

(for skip som leverer avfall på Svalbard) fordi havnen er mottaker av meldingen. Vi har derfor tatt inn 

meldeplikten i forskriften for Svalbard § 9-3 og en bestemmelse om at Sjøfartsdirektoratet fører 

tilsyn med at meldeplikten overholdes.  

Avfall fra fritidsbåter (§ 9-5) 

Fritidsbåter kan ha behov for å levere mindre mengder avfall når de ankommer en havn. Havnene vil 

ikke ha plikt til å ta imot slikt avfall, men for at de skal kunne ha mulighet til det, foreslår vi at det 

eksplisitt fremgår av forskriften at det er lov, se § 9-5. 

Tilsynsmyndighet (§ 9-6) 

Den generelle bestemmelsen om tilsynsmyndighet fremgår av i § 12-2. Fordi Sjøfartsdirektoratet skal 

ha tilsynsmyndighet med pliktene til skipet, meldeplikten i § 9-3, har vi foreslått en særlig 

tilsynsbestemmelse i kapittel 9. 
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Del IV Gebyrer  

Kapittel 10 Om avløps- og avfallsgebyrer 

Bestemmelsene i dagens forskrift er utformet med tanke på at det skal kunne innføres gebyr i alle 

planområdene, og at Sysselmannen skal være myndighet for dette. Siden forskriften trådte i kraft er 

det bare fastsatt forskrift om gebyrer i Longyearbyen, og myndighet til å fastsette den er delegert til 

Longyearbyen lokalstyre. Det er ikke noe som tilsier at det vil være ønskelig å fastsette forskrift om 

gebyrer i de øvrige planområdene. Vi foreslår derfor at gebyrreglene endres slik at de i størst mulig 

grad dekker behovet for regulering i Longyearbyen, og med tanke på at forskriften blir fastsatt av et 

lokalt organ. Forslagene innebærer i liten grad realitetsendringer.  

Hjemmel til lokale forskrifter og klargjøring av plikten til å betale gebyr (§§ 10-1 og 10-2) 

I § 10-1 foreslår vi en tydeliggjøring av hvilke tjenester det kan tas gebyr for og hvem som er 

gebyrpliktig. Lokalstyrets praksis med unnlatelse av å kreve avfallsgebyr for hytter er etter vår 

vurdering ikke i tråd med dagens forskrift. Vi foreslår i § 10-2 å synliggjøre at hytteeiere i 

utgangspunktet er gebyrpliktige på lik linje med øvrige husholdninger, men åpner for at det kan 

gjøres unntak fra avfallsgebyret i tilfeller der eieren av en hytte også har fast bolig på Svalbard, se 

tredje ledd. Dette vil være i tråd med prinsippet om at miljøpåvirker skal betale, ved at de som bare 

har hytte på Svalbard må betale gebyr, mens man legger til grunn at de som både har bolig og hytte 

på Svalbard ikke vil generere mer avfall ved at de bare kan være på ett sted av gangen.  

Gebyrenes størrelse (§ 10-3) 

I henhold til dagens § 15 tredje ledd skal eier av avløpsanlegg eller den som driver avfallsordning som 

grunnlag for gebyrfastsettelsen sende Sysselmannen et budsjett for antatte kostnader på avløps- og 

avfallssektoren de nærmeste årene. Vi foreslår at bestemmelsen gir Lokalstyret (som bemyndiget) 

plikt til selv å fastsette gebyrene på grunnlag av en slik oversikt. Videre foreslår vi å fjerne kravet om 

at gebyret størrelse må fremgå av forskrift. Det kan være behov for å endre størrelsen ut fra årlige 

budsjetter, mens rammene for gebyret kan beholdes fra år til år. Størrelsen på gebyrene kan 

kunngjøres på annet egnet måte, f.eks. gjennom et samlet gebyrregulativ, slik det gjøres i 

Longyearbyen i dag. Rett til innsyn i selvkostregnskapet vil gi innbyggerne godt nok grunnlag for å 

vurdere om gebyrene er lovlig fastsatt.  

Vi foreslår også å fjerne kravet om at gebyrene skal speile hva det koster å betjene den enkelte 

eiendom og oppfordringen til å differensiere avfallsgebyrene. Svalbardsamfunnene er små, og for 

planansvarlig og eier av avløpsanlegg er det derfor viktig å kunne drifte anleggene og ordningene 

effektivt og hensiktsmessig uten å måtte legge til rette for differensiering uten at det skjer på 

planansvarliges eget initiativ. Kravet om selvkost tilsier uansett at kostnadene til en viss grad må 

speile hva det koster å betjene den enkelte eiendom, slik at den som fastsetter lokale gebyrregler må 

ta hensyn til dette.   

 

Del V Internkontroll 

Kapittel 11 Krav til internkontroll i virksomheter 

På fastlandet gjelder forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) for virksomheter som omfattes av krav i 

en rekke lover, herunder produktkontrolloven og forurensningsloven. På Svalbard gjelder det bare 

krav om internkontroll for virksomheter som har utslippstillatelse etter svalbardmiljøloven, og bare 
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hvis det er stilt særskilte krav om dette i tillatelsen. Dette gjelder i praksis veldig få. Den som driver 

en virksomhet på Svalbard i dag som omfattes av krav i regelverket, har plikt til å gjøre seg kjent med 

regelverket og sørge for at kravene overholdes. Innføringen av et internkontrollsystem vil imidlertid 

innebære et krav til å etablere et system og å dokumentere skriftlig hvordan det jobbes med 

internkontrollen. Et slikt system vil bidra til en bevisstgjøring og til større grad av etterlevelse av 

regelverket.  

Krav om internkontroll for alle virksomheter (§ 11-1) 

Forslaget til innføring av krav til internkontroll i forskriften er utformet etter modell av regelverket på 

fastlandet, men er forenklet og tilpasset de enklere forholdene på Svalbard. Vi foreslår at kravet bare 

skal gjelde for krav for så vidt gjelder forurensning og avfall fastsatt i eller i medhold av 

svalbardmiljøloven og for krav for så vidt gjelder produkt som kan medføre miljøforstyrrelser fastsatt 

i eller i medhold av produktkontrolloven. Virkeområdet kan på sikt utvides til å gjelde på flere 

områder dersom det er ønskelig.   

Krav til innholdet i internkontrollen (§ 11-2) 

Innføring av krav om internkontroll på Svalbard vil gjøre det enklere å føre tilsyn med og håndheve 

eventuelle brudd på krav i lov, forskrift og tillatelser. I henhold til ordlyden i svalbardmiljøloven § 65 

skal enhver fare for forurensning unngås. For å overholde dette må en virksomhet vite hvilke 

potensielle utslipp den kan ha og innrette driften slik at forurensning unngås. Gjennom krav om 

internkontroll skal dette gjøres systematisk, og nedfelles skriftlig. For en bedrift som leier ut skutere 

vil det f.eks. innebære at de må tenke på forurensningsfaren ved parkering av skutere, ved lagring av 

jerrykanner, ved påfylling av drivstoff osv. Kravet til internkontroll vil også være sentralt for å 

overholde de selvbærende kravene vi har foreslått for f.eks. krav til sandfang for påslipp av 

vaskevann fra vaskeplasser ved at utarbeidelse av internkontroll vil avdekke behov for kontroll med 

drift og tømming av sandfanget og prøvetaking for å se om utslippskravet er overholdt.  

Et krav om internkontroll vil også være viktig for å kontrollere at virksomheter overholder 

aktsomhetsplikten og substitusjonsplikten i produktkontrolloven §§ 3 og 3a. Disse pliktene er lite 

konkrete i seg selv, og kan bare oppfylles ved at en virksomhet kan vise til at den jobber systematisk 

med å overholde dem, noe internkontrollen vil kreve. Krav i forskrifter til produktkontrolloven på 

Svalbard vil omfattes av kravet om internkontroll.  

Tilsyn med internkontrollen (§ 11-3) 

Vi foreslår at Miljødirektoratet fører tilsyn med kravene til internkontroll med hensyn til overholdelse 

av kravene i eller i medhold av produktkontrolloven og i virksomheter som Miljødirektoratet 

regulerer i eller i medhold av svalbardmiljøloven. Tilsynsmyndighet for øvrige virksomheter foreslås 

lagt til Sysselmannen.  

 

Del VI Avsluttende bestemmelser 

Kapittel 12 

Kapittel 12 er i hovedsak en videreføring av bestemmelsene i dagens kapittel V.  

Sanksjonshjemlene følger direkte av loven, og bestemmelsene i dagens kapittel V har derfor først og 

fremst som funksjon å binde loven og forskriften sammen, slik at man ser hvilke sanksjoner som er 

knyttet til brudd på forskriften. Vi foreslår noen endringer i formuleringene, slik at det blir tydelig at 
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det er lovens bestemmelser som skal anvendes direkte ved f.eks bruk av tvangsmulkt ved oppfølging 

av brudd på regelverket.  

Som følge av dette foreslår vi at bestemmelsen i dagens § 7 annet ledd siste punktum om direkte 

gjennomføring ved brudd på forsøplingsforbudet erstattes av en generell henvisning i ny forskrift § 

12-4 til reglene om direkte gjennomføring i svalbardmiljøloven § 97. 

Vi har i § 12-5 foreslått å tilføye produktkontrolloven § 12 i bestemmelsen om straff fordi 

internkontrollreglene i kapittel 11 også er gitt med hjemmel i denne loven.   

Vi foreslår å fjerne bestemmelsen som viser til at klager behandles etter reglene i forvaltningsloven 

fordi det er selvsagt.  

 


