
Matavfallskverner i Longyearbyen 
En orientering om forutsetninger og ordningen i fremtid. 
 
Grunnlag 
 
Spørsmålet om installering av matavfallskverner ble satt på dagsorden i avfallsplanen 
for LYB 2005 – 2010. Tiltaket er sett på som et avfallsreduserende tiltak. 
 
Kvaliteten på avløpsnettet er vurdert som tilfredsstillende for å håndtere den økte 
belastningen matavfallskverner i alle hus vil medføre. 
 
Resipientundersøkelse ble gjennomført i 2005 (forutsetning i avfallsplanen). 
Undersøkelsen var en del av grunnlaget for tillatelse til utslipp av avløpsvann gitt av 
Sysselmannen i 2007. 
 
Sysselmannen fastsatte den 11.09.2009 forskrift som pålegger alle bygningseiere å 
installere avfallskverner. 
 
Forskriftens § 4 om avfallskvern 
 
Alle bygningseiere plikter å sørge for installasjon, drift og vedlikehold av avfallskvern i 
alle kjøkken med avløp. For eksisterende bygg er fristen 01.07.2009. Longyearbyen 
lokalstyre er ansvarlig for anskaffelse av avfallskverner. Alle avfallsprodusenter skal 
destruere alt egnet matavfall gjennom avfallskvernen. 
 
Hele forskriften kan leses her: 
( http://www.lokalstyre.no/getfile.aspx/document/epcx_id/604/epdd_id/1713 ) 

 
Longyearbyen lokalstyres (LL) oppfølging 
 
I LL er det (pr nov 2009) Bydrift KF som er tillagt det videre ansvar for oppfølging. 
 
LL orienterer i nov 2009 alle bygningseiere om plikten til installasjon gjennom direkte 
skriv til hver bygningseier, gjennom annonse i Svalbardposten og ved informasjon på 
www.lokalstyre.no Det gjennomføres i den sammenheng et åpent møte. 
 
LL vil i fremtid presisere bygningseiers plikt til å installere kverner. Dette skjer i fm 
byggesaksbehandlingen. 
 
Det er LL som har ansvar for å levere kverner. Dette innebærer at LL beslutter valg 
av type kvern. Alle kverner som skal installeres skal derfor komme fra LL som må 
sørge for et tilstrekkelig lager av slike kverner. 
 
Plikt til bruk 
 
Forskriftens plikt til drift (og vedlikehold) er synonymt med at den enkelte bruker på 
vegne av bygningseier har ansvar for å bruke matavfallskverna slik det er forutsatt at 
den skal brukes. Dette gjelder både med tanke på å redusere avfallsmengden, og 
med tanke på at kverna skal ha lengst mulig varighet. 
 



LL vil påse at det finnes tilgjengelig egnet bruksanvisning for kvernene. 
 
Plikten til bruk gjelder for alle avfallsprodusenter. Alt lett nedbrytbart organisk avfall, 
planterester og vått husholdningspapir skal i avfallskverna. 
 
Kostnader 
 
LL dekker anskaffelse av kverner første gang slik at anskaffelsen forskotteres og 
deretter fordeles på abonnentene ved økning av renovasjonsgebyret. 
 
Bygningseier dekker alle andre kostnader i tilknytning til installasjon. Kostnader ved 
drift og vedlikehold påhviler bygningseier. 
 
Nye kverner – garanti  
 
De kverner som leveres skal ha garanti. Kverner som måtte ryke innenfor 
garantitiden kan byttes kostnadsfritt; arbeidskostnaden påhviler dog bygningseier. 
Ved feil bruk vil bygningseier dekke kostnaden ved ny kvern. Ved utskifting av 
kverner etter garantitiden dekker bygningseier alle kostnader ved utskifting. 
Garantitiden vil være 5 år. 
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