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FORORD

Den forrige avfallsplanen for Longyearbyen var for 2005 – 2010. Asplan Viak har vært 
engasjert av Bydrift KF som rådgivende sekretær for å gjennomføre en revisjon av 
avfallsplanen for Longyearbyen. Jørn Myrlund hos Bydrift har vært Asplan Viaks
kontaktperson for oppdraget.  Håkan Eriksson og Vigdis Hole fra Longyearbyen lokalstyre 
(LL) har også deltatt i arbeidet. 

Cathrine Lyche har vært oppdragsleder for Asplan Viak, mens Kjell Terje Nedland har vært 
prosjektmedarbeider. 

Avfallsplanen er godkjent i lokalstyret den 13.12.2011, sak 67/11. Innholdsmessig er denne 
versjonen av planen identisk med høringsutkastet, dette med unntak av kapittel 1.3 hvor 
planprosessen er beskrevet fram til vedtaket. 

Sandvika, 04.01.2012

Cathrine Lyche
Oppdragsleder

Kjell Terje Nedland
Kvalitetssikrer
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SAMMENDRAG

Svalbardloven har den konsekvens at EØS-avtalen ikke gjelder på Svalbard, dvs at EU-
forordninger og direktiver heller ikke må følges. Svalbard har en egen miljølov, en 
forurensningsforskrift og en avfallsforskrift som setter føringer for avfallshåndteringen i 
Longyearbyen. I tillegg har Longyearbyen Lokalstyre tillatelse fra Sysselmannen til drift av 
hele avfallsordningen i Longyearbyen. Bydrift drifter renovasjonsordningen, men 
næringsavfall som ikke er forbruksavfall kan håndteres utenom Bydrift sin ordning.

Husholdningene leverer det daglige avfallet til felles containerstasjoner som er utplassert på 
44 steder rundt om i byen; hver stasjon har en container for restavfall og en for sortert avfall
(for papp, papir, metallbokser og glass). Næringslivet bestiller containere for sitt avfall fra 
Bydrift etter behov.

Større gjenstander/grovavfall og farlig avfall samt næringsavfall leveres direkte til 
Avfallsanlegget.

Av ca 1800 tonn avfall i 2010 som Bydrift tok i mot ble 313 tonn deponert på deponiet i 
Adventdalen. Restavfall og trevirke kvernes, presses og pakkes i plastballer, papp, papir og 
metaller kvernes ikke, men presses og pakkes også i baller. Dette samt metaller og farlig 
avfall sendes med båt til fastlandet for gjenvinning.

Det er usikkert hvor stort volum som er igjen til deponering på deponiet i Adventdalen i 
forhold til den godkjente avslutningsplanen for deponiet. Sommeren 2007 ble det beregnet at 
det var ca 33.000 m3 gjenværende volum, men i disse mengdene skal det etableres et 
toppdekke. Toppdekket skal bestå av minimum 0,6 meter aske under 0,4 meter stedlige
masser, noe som vil beslaglegge et volum på minimum 23.000 m3. Gjenværende volum til 
avfall og eventuelle tildekkingsmasser var således sommeren 2007 maksimum 10.000 m3. 
Dersom asken som er deponert kan brukes til toppdekket, var gjenværende volum større.
Fra 2008 – 2010 ble det deponert 1.054 tonn avfall, og i tillegg 13.331 m3 slagg og aske fra 
Energiverket. Men det er samtidig tatt ut en del tidligere deponert metall.

I 2010 leverte husholdningene 19 % av avfallet, mens næringsavfallet utgjorde 81 %. Av 
regnskapet for 2010 fremgår det at husholdningene betalte ca. kr 3,5 mill. i gebyrer, mens 
næringslivet betalte ca. 5,0 kr mill. Dette representerer henholdsvis 41 % og 59 % av 
kostnadene, slik at husholdningene i prinsippet betaler noen av næringslivets 
behandlingskostnader. Regnskapet viser også at gebyrinntektene i 2010 kun dekker ca. 73
% av utgiftene til renovasjonen.

Visjonen for avfallshåndteringen i Longyearbyen er at avfall i Longyearbyen skal håndteres 
på en slik måte at Longyearbyen fremstår som en verdig innfallsport til en av verdens best 
forvaltede villmarker. Avfallshåndteringen i Longyearbyen skal ressurs- og miljømessig være 
minst like god som på fastlandet. 

 ”Føre-var”-prinsippet skal legges til grunn for all avfallshåndtering. 

 Miljøhensyn skal veie tyngst ved konflikt med andre interesser. 

 Fastlandets lov- og regelverk skal følges inntil vi er sikre på at evt. avvik er 
miljømessig eller samfunnsøkonomisk bedre.
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Følgende er mål for avfallshåndteringen for 2012 – 2015:

 Veksten totalt i kg avfall pr innbygger og år skal ikke være høyere enn 
landsgjennomsnittet over en 4-årsperiode.

 Maksimalt 10 % av total avfallsmengde utenom slagg og aske skal gå til deponiet i 
Adventdalen i løpet av en 4-årsperiode

 Minst 85 % av både husholdningsavfallet og næringsavfallet skal gjenvinnes i en 4-
årsperiode

 Alt farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om.
 90 % av brukerne skal fullt og helt slutte opp om de sorteringsordninger det legges 

opp til for avfallet.
 Innbyggerne skal ikke oppleve overfylte oppsamlingsbeholdere for noen av 

avfallsfraksjonene 
 90 % av innbyggere og turister skal oppleve Longyearbyen som et sted uten 

forsøpling, villfyllinger og hensatt avfall. 
 90 % av brukerne skal være fornøyd med renovasjonstjenesten i sin helhet herunder

a. den praktiske løsningen på oppsamlingssystemet
b. den estetiske utformingen av oppsamlingsenhetene
c. at Avfallsanlegget skal oppleves som et funksjonelt sted 
d. service på renovasjonstjenesten
e. informasjon om renovasjonstjenesten

 Renovasjonsgebyret for husholdninger skal være lavere enn den dyreste kommunen 
på fastlandet, men likevel ikke høyere enn landsgjennomsnittet + 50 %, beregnet ut 
fra fastlandsgebyrer inkl. merverdiavgift.

For å oppnå dette gjøres følgende hovedgrep eller strategi:
1. Videreføre kildesorteringsordninger samt oppsamlingssystemet fra 2011.

Papirfraksjonen må bli bedre slik at papiret kan gå til materialgjenvinning.

2. Kjøkkenavfallskvernene for matavfall er fortsatt løsning, men det må bli installert 
fungerende avfallskverner i alle kjøkken med avløp inkl i hoteller og restauranter.

3. Alt gjenvinnbart og nedbrytbart avfall utenom matavfall skal transporteres til 
fastlandet for gjenvinning.

4. Avfallsanlegget skal på kort sikt oppgraderes og på lengre sikt vurderes flyttet til 
egnet sted

5. Avfallsforbrenning ved Energiverket utredes i forbindelse med eventuell etablering av 
renseanlegg for utslipp til luft.

6. Deponiet i Adventdalen opprettholdes som eneste deponi i Longyearbyen, og det skal 
sikres lang levetid ved at lite skal deponeres, og evt utvidelse. Aske og slagg skal 
snarest mulig legges på nytt askedeponi ved gruve 3. Avfall fra sysselmannens 
opprydningsaksjon på strender skal sorteres og leveres på avfallsanlegget. 
Avfallsdeponiet skal kun brukes til 

a. ikke-nedbrytbart avfall 
b. avfall som ikke kan gjenvinnes
c. øvrige avfallstyper som tillates deponert på deponier på fastlandet 
d. hyttetoalettavfall og hundeavfall
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Forurensning fra deponiet skal begrenses så mye som mulig.

7. Gebyrer for næringsavfall økes med ca 25 % slik at de dekker de reelle utgiftene til 
avfallsbehandlingen.

Det anbefales å ta en gjennomgang av tillatelsen for drift av avfallsordningen i Longyearbyen 
med Sysselmannen basert på tiltakene beskrevet i planen.

Det vil ikke være behov for økning av renovasjonsgebyret for husholdninger utover normal 
prisstigning i planperioden.
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1 INNLEDNING

1.1 Bakgrunn 

Styret i Bydrift vedtok i sak 25/10 følgende: Styret anbefaler LL å foreta en rullering av 
handlingsplan i avfallsplan for Longyearbyen. Saken oversendes LL for videre behandling. 

Følgende var saksopplysninger for vedtaket:

Avfallsplan for perioden 2005-2010 for Longyearbyen ble vedtatt i Longyearbyen lokalstyre 
høsten 2005. Siden planen ble utarbeidet og vedtatt har det vært store endringer vedrørende 
organisering og selskapsform. De organisatoriske og selskapsmessige endringer som er 
skjedd de siste år må derfor gjenspeiles i planen for neste planperiode.

Rammebetingelsene som var retningsgivende for avfallsplanen er blitt endret i planperioden 
og må således opp til revidering. Dette gjelder både lokale og nasjonale betingelser. Det er 
bl.a. vedtatt ny forskrift om avfallshåndtering for Longyearbyen planområde, og ny 
Svalbardmelding ble vedtatt i 2009.

Målene som er beskrevet vil ikke være gjenstand for revidering og bli videreført til neste 
planperiode.

Å endre målene for forhenværende planperiode før en evaluering av måloppnåelse er 
gjennomført, er ikke hensiktsmessig siden vi ikke vet effekten av de beskrevne mål.

I handlingsplanen fra 2005 ble tiltak fordelt mellom SSD og LL. Dette anses ikke som noen 
god løsning der tiltak og ansvar blir fordelt på to separate organisasjoner.

Handlingsplanen for kommende periode vil derfor kun ta for seg tiltak som kan legges inn 
under Bydrift KF sitt ansvarsområde. Målet med rulleringen av handlingsplanen er å få et
beslutningsdokument for planperioden budsjett- og driftsmessig.

Arbeidet med rullering/vurdering av avfallsplanen har i hovedsak bestått i å foreta en:

 evaluering av måloppnåelse
 utarbeidelse av handlingsplan for kommende planperiode for Bydrift KF
 gjennomgang av rammebetingelser
 redaksjonell gjennomgang av den forrige avfallsplanen

Fremdriften for planen har vært:

 Kunngjøring: Høsten 2010
 Frist for innspill: Medio november
 Utarbeide plan: Vår 2011
 Høring: Høst 2011
 Planvedtak lokalstyret: Desember 2011
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1.2 Organisering av planarbeidet

Følgende har medvirket ved utarbeidelsen av planen:

Prosjektleder: Jørn P. Myrlund, Bydrift

Arbeidsgruppe: Håkan Eriksson, Bydrift

Vigdis Hole, Longyearbyen lokalstyre

Prosjektsekretær/rådgiver har vært Asplan Viak AS ved Cathrine Lyche og Kjell Terje 
Nedland.

1.3 Planprosess

Avfallsplanen er utarbeidet som et rent Bydrift-dokument, dvs at tiltakene begrenser seg til 
det Bydrift skal/kan utføre. 

Planarbeidet ble kunngjort i Svalbardposten 28.01.2011 og det ble gitt invitasjon til innspill til 
planen. 

Planen er utarbeidet våren 2011, og var på høring høsten 2011 med frist for høringsuttalelser 
17. oktober 2011. Det kom inn 3 høringsuttalelser til planen; fra SMS, SNSK og Svalbard 
næringsforening.

Høringsuttalelsene medførte ikke endringer i avfallsplanen. Planen som ble fremlagt for 
Lokalstyret er derfor lik den som ble sendt på høring.

Planen ble godkjent i lokalstyret den 13. desember 2011 i sak 67/11. 
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2 RAMMEBETINGELSER

2.1 Lov- og regelverk på Svalbard

2.1.1 Svalbardtraktaten

Svalbardtraktaten ble underskrevet i Paris 9. februar 1920. 39 land har sluttet seg til 
traktaten, som gir Norge full og uinnskrenket høyhetsrett (suverenitet) over Svalbard. 
Traktaten sikrer likevel borgere og selskaper i de land som har sluttet seg til traktaten, 
rettigheter på en del områder. De har blant annet lik adgang til å drive visse typer virksomhet 
på Svalbard. Norge kan også på disse områdene gi regler, men ikke bestemmelser som 
diskriminerer på grunnlag av nasjonal tilhørighet. Skatter, avgifter og gebyrer som kreves inn 
på Svalbard, skal utelukkende komme Svalbard til gode.

2.1.2 Svalbardloven

Svalbardloven av 17. juli 1925 slår fast at Svalbard er en del av Kongeriket Norge. Norsk 
privatrett, strafferett og prosessrett gjelder når ikke annet er sagt. Andre lovbestemmelser 
gjelder bare når dette er særlig fastsatt. Kongen kan dessuten fastsette alminnelige 
forskrifter for Svalbard. Loven gir også bestemmelser om blant annet administrasjon av 
Svalbard, og om eiendomsforholdene på øygruppen. Loven har den konsekvens at EØS-
avtalen ikke gjelder på Svalbard, dvs at EU-forordninger og direktiver heller ikke må følges. 

2.1.3 Svalbardmiljøloven

Fra 2002 ble Svalbardmiljøloven med tilhørende forskrifter gjeldende miljøregelverk for 
Svalbard. Fastlandslovgivningen innen miljøvern gjelder ikke, med mindre det nevnes 
spesielt i den aktuelle lovteksten at den gjelder for Svalbard. 

Norske myndigheter har satt seg høye mål for miljøvernarbeidet på Svalbard. For å nå disse 
målene er det etablert et forvaltningssystem bygget på systemet fra det norske fastlandet, 
men tilpasset Svalbard. Sysselmannen er øverste miljøvernmyndighet på Svalbard, og vil i 
de aller fleste tilfeller være den som er forurensningsmyndighet for avfallshåndteringen i 
Longyearbyen.   

Svalbardmiljøloven bestemmer at grunneieren eller den departementet bemyndiger er 
planansvarlig i det enkelte planområde, og skal sørge for å gjennomføre en løpende 
planlegging for bruk og vern av arealene i planområdet. Longyearbyen Lokalstyre er 
planansvarlig i Longyearbyen.

Følgende er det mest relevante innenfor avfall i Svalbardmiljøloven:

Ingen må etterlate avfall utenfor planområdene. Sysselmannen kan i særlige tilfeller gjøre 
unntak fra forbudet. I planområdene må avfall bare tømmes eller etterlates på sted som er 
særskilt innrettet for det. Oppbevaring av avfall må skje slik at det ikke kan bli spredd. 

Ingen må innføre avfall til Svalbard. 

Sysselmannen kan gi pålegg om å utarbeide en plan for håndtering og reduksjon av avfall i de 
planområder som departementet fastsetter. Departementet kan fastsette hvem som skal være 
ansvarlig for felles innsamling og disponering av avfall i planområdet. 
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Departementet eller den departementet bemyndiger kan gi forskrift om gebyrer og årlige 
avgifter for tilknytning til avløpsanlegg og for innsamling og disponering av avfall. Gebyrene 
settes slik at de fullt ut dekker kostnadene, men samlet ikke overstiger kostnadene ved 
investering og drift av henholdsvis avløpsanlegg med tilknyttede ledninger, og 
avfallsdisponeringen. 

Departementet kan gi forskrift om avfallsavgift på varer som omsettes på Svalbard, og om hel 
eller delvis tilbakebetaling av avgiften ved retur av emballasje.

Det jobbes nå med en revidering av Svalbardmiljøloven, og planen er at den skal gjelde fra 
2012. Så vidt man kan vurdere ut i fra det Lokalstyret nå vet, vil revisjonen neppe medføre 
endringer som vil påvirke avfallshåndteringen i Longyearbyen.

2.1.4 Stortingsmelding nr 22 (2008 – 2009) om Svalbard

Miljømål for Svalbard er videreføring av målene fra Stortingsmelding nr 22 (1994 – 95) og 
inst. S nr 11 (1995 – 96) samt Stortingsmelding nr 9 (1999 – 2000):

1. Svalbard skal være et av verdens best forvaltede villmarker.

2. Miljøhensyn skal veie tyngst ved konflikt med andre interesser.

Når det gjelder lokale forurensningskilder påpeker Stortingsmeldingen at det er svært viktig 
at disse bringes under kontroll slik at påvirkningen på miljøet blir minimal. 

2.1.5 Forskrift om miljøgifter, avfall og gebyrer for avløp og avfall på Svalbard
(forurensningsforskriften)

I 2002 kom også en egen forskrift om miljøgifter, avfall og gebyrer for avløp og avfall på 
Svalbard. Forskriften har til formål å beskytte det ytre miljø på Svalbard mot stoffer som er 
spesielt skadelige, og å forebygge og redusere forurensning som kan være til skade for 
naturmiljøet eller kulturminner.  Forskriften inkluderer mye av det som Forurensningsloven 
omhandler for fastlandet, og har i tillegg med bestemmelser om farlig avfall. Forskriften er 
naturlig nok meget førende for avfallsplanen, og de viktigste elementene fra forskriften er 
derfor gjengitt under.
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Ingen må tømme, brenne, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke 
skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. 

Planansvarlig innenfor hvert av planområdene skal sørge for at det etableres et tilstrekkelig tilbud for 
innsamling og mottak av forbruksavfall. Dette kravet gjelder ikke forbruksavfall fra skip. For kasserte 
biler, snøscootere og farlig avfall skal den planansvarlige etablere en egen ordning. 

Planansvarlig skal sørge for at innsamlet og mottatt avfall blir levert videre til lovlig mottak. 

Det er ikke tillatt å foreta sluttbehandling av farlig avfall. 

Den som genererer avfall i planområdene, plikter 
a) å delta i avfalls- og kildesorteringsordninger etablert etter § 9, og levere alt sitt forbruksavfall til 

disse ordningene, 
b) å betale gebyr for de tjenester som tilbys og 
c) å levere spesialavfall og farlig avfall til lovlig mottak. 

Bruker eller eier av eiendom som er tilknyttet felles avløpsanlegg og/eller er omfattet av avfallsordning, 
skal betale gebyrer for de tjenester som tilbys. Avløps- og avfallsgebyrer skal fullt ut dekke kostnadene 
til investering og drift som den som er ansvarlig for drift av avløpsanlegg og/eller avfallsordning har. 
Gebyret må ikke overstige den ansvarliges kostnader. Gebyrene for eiendom som brukes som bolig, 
skal beregnes separat for den enkelte boenhet. Gebyrene skal fordeles på brukerne slik at det i størst 
mulig grad gir uttrykk for hva det koster å betjene den enkelte bruker med avløps- og avfallstjenester. 
Avfallsgebyrer bør differensieres slik at det kan bidra til avfallsreduksjon og økt gjenvinning.

I følge Forurensningsforskriften skal LL altså sørge for et tilstrekkelig tilbud for de som 
genererer forbruksavfall. Forbruksavfall er definert som ”vanlig avfall, også større 
gjenstander som inventar og lignende, fra husholdninger, mindre butikker, kontorer og 
lignende. Det samme gjelder avfall av tilsvarende art og mengde fra annen virksomhet”. De
som genererer forbruksavfall, inkl næringsvirksomhet som faller inn under definisjonen, 
plikter å betale gebyr for det. 

2.1.6 Forskrift om sortering og innsamling av avfall, avfallsgebyr og byggavfall i 
Longyearbyen planområde (avfallsforskriften)

Avfallsforskriften for Longyearbyen trådte i kraft 1.1.2010 og er hjemlet i Svalbardmiljøloven 
og forskrift om miljøgifter etc. beskrevet over. Forskriften er altså spesifikk for Longyearbyen 
arealplanområde. Den gir regler om: 

 Sortering, levering og innsamling av både husholdningsavfall og næringsavfall.
 Plikt til sortering av avfall
 Bruk av oppsamlingsenhetene og levering av avfall til avfallsanlegget
 Plikt for bygningseiere til installering og bruk av avfallskvern for matavfall.
 Avfallsgebyr og innkreving av gebyret
 Opplysninger om planlagt og faktisk håndtering av byggavfall
 Kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse i byggeprosjekter

Plan- og bygningsloven gjelder ikke på Svalbard, men deler av den er gjort gjeldende via en 
egen Byggesaksforskrift for Longyearbyen. Den delen av plan- og bygningsloven med 
forskrifter som gjelder byggeavfall er tilpasset Longyearbyen og er tatt inn i avfallsforskriften 
for Longyearbyen. 
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2.2 Myndighet og oppgavefordeling i Longyearbyen

Sysselmannen er miljøvernmyndighet for Svalbard etter Svalbardmiljøloven og har samme 
myndighet som fylkesmannen / fylkeskommunen på fastlandet.

Svalbard Samfunnsdrift AS (SSD) ble etablert i 1988. Selskapets formål skulle være ”å drive 
og videreutvikle de norske lokalsamfunn på Svalbard”. Selskapet var først et heleid 
datterselskap av Store Norske. Fra 1993 ble aksjene overtatt av staten ved 
Næringsdepartementet. Fra 01.01.2006 endret SSD navn til Bydrift Longyearbyen AS for så 
igjen å bli Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF fra 01.01.2009 da det gikk over fra å være et 
aksjeselskap til et kommunalt foretak. Bydrift KF har som formål å ”drifte teknisk 
infrastruktur i Longyearbyen”, hvorav de viktigste områdene er kraft- og 
varmeproduksjon/distribusjon, havnevirksomhet samt vann, avløp, renovasjon, vei, brann og 
beredskap. I tillegg driftes familieboliger, hybelhus og driftsbygninger. 

Longyearbyen lokalstyre (LL) ble opprettet i 2002. Samtidig ble alle aksjene i Svalbard 
Samfunnsdrift AS overført fra staten til Longyearbyen lokalstyre. Longyearbyen lokalstyre har 
ansvaret for infrastrukturen i Longyearbyen, samfunns- og arealplanlegging, 
økonomiplanlegging, næringsarbeid, statistikkproduksjon, utvikling og samordning av 
samfunnstjenester rettet mot barn, ungdom og voksne, barnevern, sosialrådgivning, 
ungdomsarbeid, barnehagetilbud, politisk sekretariat, samt sekretariat for forliksrådet. 

Longyearbyen lokalstyres administrasjon har ansvaret for å påse at politiske vedtak blir 
fulgt opp, og skal samtidig sikre at de saker som legges frem for politisk behandling er 
tilfredsstillende utredet. Administrasjonen er delegert myndighet til å ta avgjørelser i saker 
som ikke er av prinsipiell karakter. Administrasjonen har ansvar for plan- og byggesaker, 
kart- og delingsforretninger, barnevern, skjenkebevillinger, oppfølging av 
"korkpengetildelinger", transportløyver og næringsmiddeltilsyn. Administrasjonen skal sikre at 
Longyearbyen lokalstyre med foretak har en felles personal- og organisasjonspolitikk. 
Koordinering av budsjett- og økonomiplanprosesser, regnskaps- og lønnstjenester, IKT-
tjenester, Info-torg og politisk sekretariat er også lagt til administrasjonen.

I 2002 ble bestiller/-utførerprinsippet innført i Longyearbyen, der strategiske oppgaver, 
bestillerfunksjonen og myndighetsutøvelse ivaretas i Longyearbyen lokalstyres egen 
organisasjon, mens tjenesteproduksjonen kjøpes fra andre, blant annet Oppvekstforetak KF, 
Kultur- og fritidsforetak KF og Bydrift KF. 

LL fikk i 2002 delegert myndighet iht. flere paragrafer i Svalbardmiljøloven og forskriften om 
miljøgifter, avfall etc. Dette gjelder primært planansvaret for Longyearbyen arealplanområde. 
For avfall har LL fått myndighet til å fastsette forskrift om gebyr med mer samt å gjøre unntak 
fra forskriften om miljøgifter etc. for planområdet. I brev fra Sysselmannen datert 20.10.2009 
har LL også fått delegert myndighet til fastsetting av avfallsgebyrer i Longyearbyen.

Bydrift KF sørger for renovasjonsordningen i Longyearbyen. Driftsjobben med innsamling, 
transport og behandling av avfall er konkurranseutsatt; før 1999 var det Østbø AS som var 
drifter, fra 1999 og til 2006 var det NordMiljø AS og fra 2006 og fram til nå er det Reno-Vest 
AS som utfører dette.  Reno-Vest AS sørger også for registrering av avfallsmengder samt 
videreforsendelse av avfallet til fastlandet samt behandling av det der. Reno-Vest AS vant på 
ny konkurransen om drift av avfallsordningen i Longyearbyen i 2011, og avtalen med dem 
varer nå til 01.09.2016.
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Grunneieransvaret i Longyearbyen ble 01.04.2004 overført fra Longyearbyen lokalstyre til 
Store Norske (SN). Det er dermed SN som tar inn festeavgift fra de som fester grunnen der 
bygningene i LYB ligger.

2.3 Lov- og regelverk gjeldende på fastlandet

Dette kapittelet omtaler de viktigste rammebetingelsene for avfallshåndtering i EU og på 
fastlandet med fokus på de siste, vesentlige endringene, samt forventede kommende 
rammebetingelser. EU-direktivene gjelder altså ikke for Svalbard, men det vises ofte til 
fastlandsregelverket når forvaltningen av Longyearbyen skal avgjøres.

2.3.1 Internasjonalt regelverk og internasjonale forpliktelser

Som en del av EØS-avtalen er EU-direktiver og forordninger bindende for Norge. Det aller 
meste av gjeldende 

EU vedtok i november 2008 et rammedirektiv for avfall som gjelder fra desember 2008. 
Rammedirektivet må implementeres i nasjonal lovgivning i løpet av 2 år, altså innen 
desember 2010. Følgende er noe av det som er gitt av rammedirektivet:

 Innføring av mål for materialgjenvinning av husholdningsavfall (og avfall av 
tilsvarende art og mengde fra andre kilder). For avfallstypene papir, metall, plast og 
glass skal det innføres separat innsamling og minst 50 % materialgjenvinning innen 
2020. Det sammen kan evt. oppnås ved bruk av sentral sortering. 50 % 
materialgjenvinning gjelder fraksjonene totalt sett – ikke for hver av dem. Antallet 
avfallstyper kan bli utvidet. 

 Mål om 70 % materialgjenvinning av bygg- og anleggsavfall.
 Det skal utarbeides et eget bioavfallsdirektiv.
 Avfallshierarkiets (se figur 1 i kapittel 2.44 for forklaring) posisjon er styrket.
 Definisjon av gjenvinning, herunder definisjon av når et forbrenningsanlegg er et 

gjenvinningsanlegg (60 % energiutnyttelse for eksisterende anlegg og 65 % for nye 
anlegg).

 Det skal lages spesifikke reguleringer for når avfall slutter å være avfall (end of 
waste) for følgende avfallstyper: Inerte anleggsmasser (aggregates), papir, glass, 
metall, dekk og tekstiler.

2.3.2 Lover

Den viktigste loven for håndtering av avfall er Forurensningsloven. Den regulerer 
kommunenes plikter og øvrige forhold som gjelder avfallshåndtering. Den antagelig viktigste 
endringen siden forrige avfallsplan er at kommunenes ansvarsområde for avfall siden 2004 
kun har vært husholdningsavfall samt mindre mengder farlig avfall, mens næringsavfall fra 
2004 er utenfor kommunens lovpålagte ansvar. Kommunene kan imidlertid tilby håndtering 
av næringsavfallet på samme måte som andre offentlige eller private aktører.

I ny Plan- og bygningslov som gjelder fra 1. juli 2010 er det tatt inn en paragraf om 
avfallshåndtering. Paragrafen sier at tiltak som krever søknad og tillatelse iht. loven skal 
tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering. Gjennomføring av dette er tatt inn i 
byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift, som gjelder fra samme dato. 
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Mange øvrige lover gir indirekte føringer for kommunenes håndtering av avfall, som for 
eksempel helseloven, produktkontrolloven, arbeidsmiljøloven, lov om offentlige anskaffelser 
etc. 

2.3.3 Forskrifter

Den viktigste forskriften for avfallshåndtering er Avfallsforskriften. Dette er en samling av 
tidligere enkeltforskrifter som regulerte avfallshåndtering. Følgende er de viktigste endringer i 
avfallsforskriften de siste årene:

Forbud mot deponering av nedbrytbart avfall

Det er fra juli 2009 i henhold til avfallsforskriften § 9-4 a), forbudt å deponere alt biologisk 
nedbrytbart avfall med unntak av følgende:

a) biologisk nedbrytbart avfall hvor totalt organisk karbon (TOC) ikke overstiger 10 
prosent eller hvor glødetapet ikke overstiger 20 prosent.

b) gateoppsop
c) forurenset jord og forurensede muddermasser
d) ristgods, silgods og sandfang-avfall fra avløpsrenseanlegg
e) avløpsslam som ikke tilfredsstiller kvalitetskravene for gjødselvarer

Forurensningsmyndigheten kan i særlige tilfeller godkjenne overgangsordninger frem til 
maks år 2013, dvs. at deponier der det foreligger planer om annen behandling innen 2013 
etter søknad kan få innvilget fortsatt deponering av nedbrytbart avfall. Dette har i relativt stor 
grad vært gitt i 2009, mens det etter sommeren 2010 vil være meget lite i bruk.

Øvrige forskrifter

Forurensningsforskriften regulerer for eksempel mange forhold som er tilgrensende til 
avfallsforskriften, som forurenset grunn/gammelt avfall. Ellers er det et utall forskrifter som 
regulerer renovasjon og håndtering av avfall og forhold rundt det, for eksempel forskrift om 
miljørettet helsevern, forskrift om offentlige anskaffelser etc. 

2.4 Avfallshierarkiet

Avfallshierarkiet er en figur som illustrerer prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs 
rammedirektiv for avfall. Hierarkiet består av punktene: avfallsreduksjon, ombruk, 
materialgjenvinning, energiutnyttelse og deponering. Den omvendte pyramiden nedenfor 
illustrerer avfallshierarkiet; 
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Figur 1. Avfallshierarkiet. Kilde Loop.no

Nedenfor følger forklaring til ordene på høyre side av den omvendte pyramiden.

1. Avfallsreduksjon

Mål nummer en i avfallspolitikken er å redusere avfallsmengden. Dagens mål i 
avfallspolitikken er at veksten i avfallsmengdene skal være lavere enn den økonomiske 
veksten. ”Utvikling i generert mengde avfall skal være vesentlig lavere enn den økonomiske 
veksten.”

2. Ombruk

Mål nummer to i avfallspolitikken er å bruke ting om igjen framfor å kaste.

3. Materialgjenvinning

Mål nummer tre er at materialer som er brukt en gang brukes om igjen gjennom 
materialgjenvinning.

Målet i avfallspolitikken er at mer avfall skal gjenvinnes. Det tas sikte på at mengden avfall til 
gjenvinning skal være om lag 75 prosent i 2010 med en videre opptrapping til 80 prosent, 
basert på at mengden avfall til gjenvinning skal økes i tråd med hva som er et 
samfunnsøkonomisk og miljømessig fornuftig nivå.

4. Energiutnyttelse

Vi kan brenne avfall og utnytte varmen som energi. Energiutnyttelse av restavfall erstatter 
bruk av elektrisitet, olje og gass til oppvarming og gjør at helse- og miljøskadelige stoffer tas 
ut av kretsløpet. For eksempel papiravfall som ikke er så godt sortert at det er rent nok for 
materialgjenvinning egner seg godt for energiutnyttelse fordi den har et høyt energiinnhold. 



Avfallsplan Longyearbyen 2012 - 2015 18

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Asplan Viak AS

Selv for avfall med lavt energiinnhold er energiutnyttelse en bedre utnyttelse enn deponering, 
fordi deponering vil medføre større utslipp av klimagasser.

5. Deponering

Vi vil legge minst mulig avfall på deponi (fylling). Fra 1.juli 2009 er det forbud mot deponering 
av nedbrytbart avfall siden dette forurenser unødvendig mye. Ved å hindre at avfall blir 
deponert, vil forbudet bidra til økt gjenvinning av avfall. Avfall som ellers ville blitt deponert, 
vil gå til ulike alternative behandlingsformer, som materialgjenvinning, forbrenning med 
energiutnyttelse og biologisk behandling.

2.5 Tidligere avfallsplaner i Longyearbyen

Det er tidligere laget mange planer for avfallshåndtering på Svalbard. Følgende er en 
oppsummering av de viktigste:

- 1976: Avfall på Svalbard (SINTEF på oppdrag fra UNIT)

- Sysselmannen i 1998: Avfall og avfallshåndtering på Svalbard – Status og forslag til tiltak

- SSD: 1990:  
 Avfallsplan for Longyearbyen

1998: 
 Gjennomgang av nåværende renovasjonsordning for Longyearbyen

med forslag til endringer/nytt driftsopplegg
 Avfallsplan for Longyearbyen 1999 – 2003
 Avfallsreduksjon i Longyearbyen – Handlingsplan for næringslivet 

1999 – 2002
 Avfallsreduksjon i Longyearbyen: Sluttrapport spørreundersøkelse 

1999: 
 System for avfallshåndtering i Longyearbyen – Forprosjekt
 Konstruktiv anvendelse av avfall på Svalbard – Del 1 Gjenbruk av 

glass
 Konstruktiv anvendelse av avfall på Svalbard – Del 2 

Energigjenvinning

2000: 
 Avfallsplan for Longyearbyen

2005:
 Avfallsplan for Longyearbyen 2005 – 2010 Hoveddokument, 

handlingsplan og kortversjon.

2.6 Hovedgrep fra forrige avfallsplan (2005 – 2010)

Følgende var viktigste tiltak/endringer i avfallshåndteringen som ble foreslått i 2005 for 
gjennomføring i perioden fram til 2010:

 Innføring av kjøkkenavfallskverner i alle boliger for utslipp av matavfall via avløp til 
Adventfjorden.

 Videreføring av etablerte kildesorteringsløsninger for papp, papir og glass og 
utvidelse av aluminiumsinnsamlingen til å gjelde all metallemballasje. 
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 Levere restavfall til energiutnyttelse på fastlandet i stedet for deponering i 
Adventdalen.

 Grovavfall og metall: Mellomlagring/kverning/behandling som restavfall.
 Etablering av mellomlager for avfall på for eksempel Hotellneset.
 Intensivert informasjon for å bidra til ønsket avfallshåndtering.

2.7 Tillatelser til avfallshåndtering

Det er altså Sysselmannen på Svalbard som gir tillatelser til avfallshåndtering i 
Longyearbyen. Longyearbyen lokalstyre har 2 tillatelser som gjelder avfallshåndtering.

2.7.1 Drift av avfallsordningen i Longyearbyen

Sysselmannen har 3.9.2009 gitt Longyearbyen lokalstyre tillatelse med vilkår til drift av 
avfallsordningen i Longyearbyen. Tillatelsen erstatter ”Nye vilkår for drift av avfallsfyllingen i 
Longyearbyen”, dvs. den gamle tillatelsen fra Sysselmannen datert 1.7.1998. Den nye 
tillatelsen omfatter drift av Avfallsanlegget, etablering og drift av mellomlager for avfall på 
Hotellneset, drift av deponiet i Adventdalen og håndtering av avfall fra oversjøiske skip ved 
Longyearbyen havn. Avtalen er ikke begrenset i tid, men forutsetter oppfølging av visse 
vilkår, og nye vurderinger etter oppfølgende undersøkelser og ved endringer i 
miljøpåvirkning, miljøtilstand eller regulering hjemlet i lov eller forskrift.

Det er gitt følgende vilkår for tillatelsen:
1. Generelle vilkår
2. Vilkår for drift av Avfallsanlegget
3. Vilkår for drift av mellomlager for avfall på Hotellneset
4. Vilkår for drift av deponiet i Adventdalen
5. Vilkår for oppsamling, midlertidig oppbevaring og nedsending av avfall fra oversjøiske 

skip ved Longyearbyen havn

I tillatelsen er det gitt tidsfrister for en del forhold som skal følges opp; av de som ikke er 
utkvittert gjenstår følgende:

Tiltak Frist
Årsrapport til Sysselmannen årlig innen 15.2.
Rapportere sigevannsanalyse og risikovurdering av 
deponier

15.2.2010 – bedt om utsettelse til 
2010

Nye sigevannsanalyser med faglig vurdering av ev. 
forurensningssituasjon hvert tredje år

2012, 2015 …

Vedtak om opprettelse av nytt deponi og søknad til 
Sysselmannen om tillatelse

31.12.2015. Bydrift har meddelt 
SMS at det tas i sammenheng 
med rullering av avfallsplanen

2.7.2 Deponering av hyttetoalettavfall og hundeavfall

Lokalstyret har fått tillatelse fra Sysselmannen den 7.1.2011 til å deponere hundeavfall og 
hyttetoalettavfall på avfallsdeponiet i Adventdalen. Tillatelsen er gitt på det vilkår at det kun 
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er denne typen avfall som deponeres, at det skal tildekkes og at avfallet skal deponeres på 
en måte som sikrer rask innfrysing. Årsaken til at Lokalstyret/Bydrift har ønsket deponering 
av disse avfallsfraksjonene, er at lagring og forsendelse av det til fastlandet sammen med 
annet avfall er meget problematisk.

2.8 Måloppnåelse fra forrige avfallsplan

Det er foretatt en vurdering av måloppnåelsen i den forrige avfallsplanen for Longyearbyen. 
Måloppnåelsen er generelt bra for mål som er målt, men det mangler en brukerundersøkelse 
for å sjekke måloppnåelse for en del av delmålene.

Måloppnåelse av de 20 delmålene i avfallsplanen ser slik ut:

Oppnådd: 5

Nesten oppnådd: 2

Ikke målt, krever brukerundersøkelse: 9

Ikke/vanskelig målbart: 3

Ikke under Bydrifts myndighetsområde: 1

I vedlegg 1 er det en gjennomgang av måloppnåelse for de enkelte delmålene.

2.9 Befolkningsutvikling 

Figuren under viser befolkningsutvikling i Longyearbyen de siste årene.

Figur 2. Befolkningsutvikling i Longyearbyen 2002 - 2009. Kilde Bydrift KF

I NIBR-rapport 2010:27 Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2010 er det gjort en 
framskrivning av befolkningsutviklingen på Svalbard. Der blir det beregnet at det i 2014, med 
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de beskrevne forutsetningene, vil være omtrent fire prosent færre innbyggere i Longyearbyen 
enn hva det er i 2010, dvs. en nedgang på 91 personer til 1961 innbyggere i 2014.

2.10Øvrig framskriving av utviklingen

I den samme NIBR-rapporten er det gjort framskrivning av sysselsettingen i Longyearbyen 
og Svea. Dette kan ha betydning for produksjonen av næringsavfall framover.

Tabell 1. Antall årsverk i basisnæringene og avledet virksomhet i hovedalternativet for framskrivning 2009-2014. 
Longyearbyen og Svea. Kilde: Samfunns- og Næringsanalyse for Svalbard 2010. NIBR, nov 2010.

Man kan se av tabellen at sysselsettingen i Longyearbyen og Svea kan forventes å avta med
65 årsverk, eller fire prosent for hovedalternativet for framskrivning. Nedgangen skyldes 
endrede forventninger til framtida i UNIS, men viktigere, den varslede nedbemanningen i 
Store Norske. Sysselsettingsreduksjonen i lokalstyret er knyttet opp mot lavere 
befolkningsgrunnlag som følge av redusert sysselsetting i de andre næringene.

Turismen i Longyearbyen er omfattende, og avfall fra turisme dermed betydelig. Figuren 
under viser utvikling i antall gjestedøgn. 

Figur 3. Antall gjestedøgn per år ved hotell og pensjonater i Longyearbyen 1991 til 2009.  Kilde: Samfunns- og 
Næringsanalyse for Svalbard 2010. NIBR, nov 2010.

Det er så vidt LL kjenner til ingen planer om store bygge- eller riveprosjekter i LYB i de 
nærmeste årene.  
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3 HISTORIKK OG DAGENS AVFALLSHÅNDTERING 

Det leveres lite avfall til Longyearbyen fra andre bosettinger på Svalbard. Svea har eget 
deponi, bruker kjøkkenavfallskverner for å overføre matavfallet til avløpssystemet og deretter 
sjø. De sørger selv for forsendelse av sorterte fraksjoner til fastlandet. De øvrige 
bosettingene sørger selv for håndtering eller nedsending av avfallet.

Det kommer imidlertid en del båter i internasjonal trafikk  med avfall til Longyearbyen. Det er 
etablert eget mottak for dette avfallet på havna, og dette avfallet fraktes til behandling på 
fastlandet uten å bli blandet med øvrig avfall fra Longyearbyen.

I mange år har avfall fra Longyearbyen blitt brent og deponert. Fra 1991 ble det meste av 
avfallet deponert på det nyetablerte deponiet i Adventdalen. Fra samme tid ble det etablert 
sorteringsordninger for papp, papir, glass og aluminium, men rundt 80 % av avfallet ble 
fremdeles deponert. I 2007 begynte man å sende restavfall til forbrenning på fastlandet, og 
andel av avfallet som ble deponert er derfor gått vesentlig ned siden 2006. 

3.1 Opp- og innsamling i 2011

3.1.1 Husholdninger

Husholdningene leverer det daglige avfallet til felles containerstasjoner som er utplassert på 
44 steder rundt om i byen (hvorav 3 steder kun har restavfallscontainer).   Hver 
containerstasjon har to containere; en for restavfall og en for sortert avfall. Containerne for 
sortert avfall har 4 kamre som er adskilt.

Bilde 3.1. Typisk containerstasjon for avfall. Mai 2011. Foto: Asplan Viak AS 

Følgende avfallsfraksjoner skal i dag sorteres ut og bringes til sorteringscontainere:

 Papp 
 Papir
 Metallbokser
 Glass 
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Bydrift har investert til sammen 3,7 mill kr fra 2007 – 2010 i innkjøp av nye 
sorteringscontainere og containere for restavfall. Nær alle containere for husholdningsavfall 
er derfor skiftet ut siden 2007.

Containerne tømmes ved behov, som regel hver 14. dag. Hver container fraktes separat til 
avfallsanlegget for tømming innendørs. De 4-kamrede sorteringscontainerne tømmes ved at 
spjeldene mellom kamrene med de sorterte fraksjonene åpnes for hver fraksjon i bingen for 
dette på avfallsanlegget.

Det er plassert ut en 10 m3 container rett utenfor byen langs hovedvegen i Adventdalen for 
oppsamling av hyttetoalettavfall og hundeavfall. Det er også en tilsvarende container på 
avfallsanlegget. Containeren tømmes 1 - 2 ganger pr år.

Større gjenstander/grovavfall og farlig avfall leveres direkte til avfallsanlegget. Det er delt ut 
røde farlig avfallbokser til alle husstander, og disse skal leveres til avfallsanlegget når de er 
fulle. Det blir utlevert en tom boks ved levering av den fulle boksen.

3.1.2 Næringsavfall

Bydrift KF tilbyr næringslivet containerløsninger etter ønske og behov. Disse tømmes på 
opprop. I tillegg kan bedriftene selv levere avfallet selv på avfallsanlegget.

Det er per i dag kun Bydrift som gir de næringsdrivende et tilbud om utleie og transport av 
avfallscontainere, selv om det kunne ha vært andre som ga et tilbud både om innsamling og 
behandling av den delen av næringsavfallet som er produksjonsavfall.  Containerne Bydrift 
har til utleie for næringslivet kan ha sortering av flere fraksjoner. Gjennomføring av løsninger 
for sortering og oppbevaring av avfall er opp til den enkelte bedrift. 

Alt avfall som Bydrift tar i mot veies inn og faktureres etter mengde og type avfall. 
Fakturasatsene differensierer sterkt mellom avfall som er sortert og avfall som inneholder 
gjenvinnbare fraksjoner. 

Næringslivet betaler for levering av alle fraksjoner av avfall.

Noen næringer har egne ordninger for levering av avfall utenom Bydrift sitt system. 
Sykehusavfall ivaretas selv av UNN (Universitetssykehuset i Nord Norge). I tillegg har Coop 
og Store Norske egne ordninger for nedsending og behandling av avfallet sitt.

Avfall fra skip som anløper havna leveres til egne containere i mottak på havna. For å 
forebygge overføring av evt. smitte fra dette avfallet blir det fraktet i containerne til 
behandling på fastlandet uten å bli blandet med øvrig avfall fra Longyearbyen. 

3.1.3 Matavfallskverner

Gjennom den nye avfallsforskriften fra 1.1.2010 har Longyearbyen lokalstyre hjemmel for å 
kreve at matavfallskverner blir installert i kjøkkenbenkene rundt om i byen. Forskriften 
inneholdt krav om at kvernene skulle være montert innen 1.7.2010. Det er LL v/Bydrift som 
skal skaffe og betale kvernene, men huseierne som skal montere og ha driftsansvar for dem. 

Matavfallet blir dermed ”kildesortert”, og går sammen med avløp i Adventfjorden.

I løpet av høsten 2009 forberedte Bydrift installasjon av kverner i samarbeid med huseierne.
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Det ble gjennomført en anbudsrunde for kjøp og installasjon av kvernene. Prosjektet fikk en 
forsinket start, dårlig montasje og påfølgende dårlig kvalitet på kvernene gjorde ikke saken 
bedre. I noen av kvernene ble det røykutvikling. Dette førte til at Bydrift tok kontakt med, og 
oversendte kverner for vurdering hos DSB (Direktoratet for sammfunnssikkerhet og 
beredskap). Bydrift hevet kjøpet av kverner i desember i 2010. Saken mot leverandøren er 
enda ikke avsluttet. Bydrift er derfor i gang med å foreta innkjøp av nye kverner, og man 
håper å få satt i gang utskifting av disse etter sommeren 2011.  

Etter installasjon er det bygningseier som er ansvarlig for vedlikehold og drift av 
matavfallskvernene. 

3.2 Avfallsmengder 

Før år 2000 ble avfallsmengdene beregnet iht. volum på tømte containere. I 2000 ble det 
installert vekt på avfallsanlegget, og siden dette er alt avfall veid før det blir deponert eller 
sendt til fastlandet for videre behandling. 

Tabellen under viser utvikling i avfallsmengde i Longyearbyen fra 2002 til 2010. Fra 2007 
begynte Bydrift å skille avfallsmengdene husholdningsavfall og næringsavfall. Fordelingen av 
dette for hver fraksjon og år er vist i vedlegg.

Tabell 2. Avfallsmengde i LYB 2002 – 2010 i kilo. Kilde: Bydrift KF

Sum deponert i 2010 er mengden glass + gips/betong + deponirest + 47.780 tonn metall.  
Metallet er kun lagt på deponiet for mellomlagring før sortering og kjøring til Hotellneset for 
utskiping og gjenvinning. Deponirest er blant annet avfall fra Sysselmannens årlige 
strandoppryddingsaksjon på Svalbard.

Fraksjon 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  +/- %
Papir 59 532 62 080 58 600 61 860 90 000 68 651 59 562 88 210 61 500 -30,3
Papp 74 424 100 100 112 890 97 480 76 120 83 931 98 830 73 540 68 840 -6,4
Glass 64 000 30 180 62 560 61 760 74 640 69 060 74 580 78 440 81 260 3,6
Metallembalsje 5 076 6 500 9 280 9 460 7 780 6 280 4 960 13 960 14 300 2,4
Metaller 53 880 144 240 194 430 182 400 182 490 110 220 -39,6
Gips/betong 48 000 151 653 250 830 105 840 252 241 91 180 -63,9
Treverk 152 200 390 080 544 222 488 960 395 771 66 800 -83,1
EE-avfall 14 760 16 443 39 264 21 144 18 452 36 753 15 059 45 456 33 469 -26,4
Farlig avfall 26 023 34 988 15 307 47 747 37 971 53 199 100 828 68 494 60 449 -11,7
Deponirest 480 791 485 205 563 306 462 304 289 670 50 980 78 112 151 728 93 520 -38,4
Brennbart restavfall 673 580 721 100 757 790 877 700 847 230 1 033 198 956 921 1 341 186 1 157 630 -13,7
Sum deponert 1 154 371 1 206 305 1 321 096 1 601 964 1 753 273 837 685 258 532 482 409 313 740 -35,0
Sum gjenvinning 243 815 250 291 297 901 299 451 304 963 1 560 929 1 907 520 2 209 107 1 525 428 -30,9
Sum avfallsmengde 1 398 186 1 456 596 1 618 997 1 893 535 2 127 836 2 398 614 2 166 052 2 691 516 1 839 168 -31,7
Befolkning 1716 1724 1823 1902 1966 2013 2032 2017 -100,0
Avfallsmengde pr.pers 815 845 888 996 1 082 1 192 1 066 1 334
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Figur 4. Avfall til gjenvinning og deponi 2002 - 2010. Kilde Bydrift KF.

Som en kan se av figurene, har avfallsmengdene fram til 2007 steget jevnt, men siden variert 
en del. Dette har sammenheng med variasjoner i byggeaktiviteten fra år til år, spesielt i 2009.

Andel av avfallet som ble deponert har imidlertid gått vesentlig ned siden 2006. Av 1839 tonn 
avfall som oppsto i Longyearbyen i 2010 har 1525 tonn eller 83 % blitt sendt til fastlandet for 
gjenvinning, bare 313 tonn eller 17 % har blitt deponert.

Figur 5. Utvikling i mengde husholdningsavfall pr innbygger. Kilde Bydrift KF.
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Figur 6. Fordeling av avfallsfraksjonene mellom husholdning og næring. Kilde Bydrift KF.

Figur 7. Fordeling av avfallsmengdene mellom husholdning og næring 2007 - 2010. Kilde Bydrift KF.

I 2010 var 19 % av avfallsmengden husholdningsavfall, mens næringsavfallet da altså var 
over 80 % av mengden.

Hovedmengdene næringsavfall kommer fra:

 Hoteller og restauranter
 Båtavfall fra lokal båttrafikk
 Verksteder
 Byggeaktivitet.

Fordeling næring/husholdning 2010
Fraksjon Næring %-vis andel Hushold %-vis andel Sum
Brennbart 915 490 79,1 239 920 20,7 1 157 630
Trevirke 61 800 92,5 5 000 7,5 66 800
Deponirest 62 657 67,0 30 863 33,0 93 520
Gips/betong 86 040 94,4 5 140 5,6 91 180
Glass 47 170 58,0 34 090 42,0 81 260
Papir 30 576 49,7 30 924 50,3 61 500
Papp 56 990 82,8 11 850 17,2 68 840
Metall 158 000 100,0 0,0 158 000
Metallembal 10 510 73,5 3 790 26,5 14 300
Renas 0 0
EE-avfall* 33 469 100,0 0,0 33 469
Farlig avfall* 60 449 100,0 0,0 60 449
Sum 1 523 151 80,7 361 577 19,2 1 886 948
Sum pr pers 178

* Ikke fordelt mellom husholdning og næring

2007 2008 2009 2010

Næring 1 620 494 1 615 733 2 167 075 1 523 151

Husholdning 734 287 550 319 524 441 361 577
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3.3 Avfallsanlegget

Alt avfall fra Longyearbyen leveres til avfallsanlegget i byen. Bildene under viser anlegget 
inkl disponibel tomt.

Figur 8. Avfallsanlegget i Longyearbyen. Mai 2011. Foto: Asplan Viak AS

Figur 9. Tomt og planløsning for avfallsanlegget. Kilde: Bydrift



Avfallsplan Longyearbyen 2012 - 2015 28

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Asplan Viak AS

Avfallsanlegget har en tomt på rundt 14.000 m2 og består av: 

 Et bygg på 1332 m2, hvorav varm del er 750 m2, resten er kaldlager. Følgende 
er i bygget:

o Vekt hvor alt avfall veies inn (i kaldlageret)
o Innendørs båser for mellomlagring av sortert avfall som skal sendes til 

fastlandet (i kaldlageret)
o Kvern og presse for avfall (hoveddel i varm del)

 Utendørs containere og lagerområde

Restavfall og trevirke kvernes, presses og pakkes i plastballer før forsendelse til fastlandet 
for gjenvinning. Kverningen fører til mye støv samt at mye avfall faller av båndene i pressa. 
Papp, papir og metaller kvernes ikke, men presses og pakkes også i baller. 

Figur 10. Bilder fra avfallsanlegget; lagring av papir og EE-avfall, pressa og de ansatte på avfallsanlegget samt 
ferdige avfallsballer som lagres ute. Foto: Asplan Viak 2011.,

Avfall som ikke blir sortert og gjenvunnet ved ombruk, materialgjenvinning eller 
energiutnyttelse blir lagt på deponiet i Adventdalen ved Gruve 6. 

På avfallsanlegget er det i tillegg eget mottak for utrangerte snøscootere og biler. 

Åpningstider på avfallsanlegget fra oktober 2010:
Mandag Stengt 
Tirsdag 1200 - 1600 
Onsdag 1200 - 1600 
Torsdag 1200 - 1800 
Fredag 1200 - 1600
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Sommeren 2011 vil det bli satt opp en 15 x 20 m rubbhall, og kvernen vil bli flyttet til denne 
hallen. Hallen vil også bli brukt som midlertidig lager for trevirke som skal males opp. 
Restavfallet vil mates direkte i pressen uten kverning. På denne måten kan man redusere 
støvproblemene i hallen hvor pressen står.

Det vil også i 2011 bli kjøpt inn containere til farlig avfall. Disse vil bli plassert ute på 
avfallsanlegget, og dette vil redusere avfallsmengdene inne i hallen for restavfall. Med disse 
nye løsningene vil avfallsanlegget kunne fungere bedre.

Tabellen under gir en oversikt over håndtering av de utsorterte fraksjonene.

Tabell 3. Oversikt over behandling for avfallsfraksjonene som ikke deponeres.

Fraksjon Behandling i 
Longyearbyen      

Behandling på 
fastlandet

Firma det leveres til, 
hvor og type 
gjenvinning

Papp Pressing i avfallsballer   Material- og 
energigjenvinning

Ranheim i Trøndelag  

Papir * Pressing i 
avfallsballer            

Energigjenvinning Kiruna i Sverige

Aluminium        Pressing i avfallsballer  Materialgjenvinning  Skellefteå i Svergie
Glass  Deponeres på deponi   
Farlig avfall  Omemballering/Pakking

       
Til godkjente 
mottaksanlegg    

RenoVest i Vesterålen

EE-avfall Mottak, lagring.       
       

Til godkjente 
mottaksanlegg    

RenoVest i Vesterålen

Skrapjern        
              

Mellomlagring på 
Hotellneset

Materialgjenvinning Veolia

Dekk   Bunting             Energigjenvinning Kjøpsvik 
sementproduksjon

Restavfall Pressing i avfallsballer Energigjenvinning Kiruna i Sverige

* Kvaliteten på papiret som leveres er så dårlig at det ikke er egnet for materialgjenvinning.

3.4 Mellomlager på Hotellneset

Det ble i 2010 etablert et mellomlager på Hotellneset for avfall som skal transporteres med 
båt til fastlandet for behandling eller gjenvinning. 
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Figur 21. Mellomlager for avfall på Hotellneset. Foto: Asplan Viak AS

Mellomlageret brukes til metaller og containere. I utgangspunktet skulle også de pressede 
avfallsballene mellomlagres på Hotellneset, men på grunn av problemer med å få tette baller 
mellomlagres disse nå i stedet på avfallsanlegget.

3.5 Deponiet i Adventdalen

3.5.1 Oversikt

Deponiet i Adventdalen ble etablert i 1991. Deponiet hadde da en forventet levetid på 75 år, 
men kunnskapen om mengden avfall som oppsto var begrenset.  Det ble installert vekt på 
avfallsanlegget i 2000. Mengdene fra tiden før det ble anslått ut fra volum.

Figur 12. Deponiet i Adventdalen mars 2004 og mai 2011. Foto: Asplan Viak AS

Siden 2001 (og antageligvis også helt siden 1991) fram til 2006 har avfallsmengdene til 
deponi økt vesentlig. I 2001 ble det deponert om lag 1.000 tonn avfall, i 2006 om lag 1.700 
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tonn, mens mengden i 2007 ble redusert til ca 840 tonn, og i 2010 ble det bare deponert 314 
tonn. Restavfall ble deponert fram til 2007, og ble da presset i baller før deponering. Fra 
1.9.2007, da man sluttet å deponere restavfall, er deponiet i hovedsak brukt som deponi for 
inerte masser eller ikke nedbrytbart avfall; i hovedsak gips, stål, betong, isolasjon (glava, 
rockwool), komposittrørledninger, glass, metall, nøter etc.

På kartet under er det angitt hva som er deponert hvor på deponiet. Ut over det som er angitt 
på kartet foreligger det ikke opplysninger om deponert avfall. Treverk som er deponert 
inneholder også kreosotbehandlet og annet impregnert treverk. 

Figur 133 Situasjonsplan deponiet. /Miljørisikovurdering av deponiet. Multiconsult 2006/.

3.5.2 Deponerte mengder 

Under er det vist en grov beregning av deponerte mengder på deponiet ved gruve 6 i 
Adventdalen, med en del antagelser. Alt er beregnet ut fra innbyggertall og faktiske 
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deponerte mengder i 2004 – 2008 samt en gjennomsnittlig egenvekt på avfallet på 0,6 
tonn/m3. 

Tabell 4. Grov beregning av deponerte mengder på deponiet i Adventdalen fram til 2007. Kilde: Finansiell garanti 
for deponiet i Adventdalen. Notat fra Asplan Viak datert 19.1.2010.

Totalt kan det derfor være snakk om at rundt 15.000 tonn eller 25.000 m3 avfall er deponert 
fra deponiet åpnet i 1992 og ut 2007. I tillegg kommer slagg som er brukt til overdekking av 
avfallet.

3.5.3 Miljørisikovurdering av bunntettingen av deponiet 

”Miljørisikovurdering av bunntetting og oppsamling av sigevann”, rapport nr 710236-2 fra 
Multiconsult, desember 2006 konkluderer med at det er forsvarlig å søke om unntak fra 
forbudet som er gitt på fastlandet om bunntetting av deponier.

Følgende var konklusjon fra miljørisikovurderingen når det gjelder sigevann:

På bakgrunn av miljørisikovurderingen er det ikke blitt iverksatt tiltak for bunntetting av 
deponiet.

3.5.4 Deponigass
Man har siden 1998 utført temperaturmålinger i deponiet. Det har vært varmegrader og 
dermed en viss deponigassdannelse året rundt. Temperaturen litt ned i deponiet er høyest 
om vinteren, men får en dropp hvert år på våren/forsommeren. En antar at dette skyldes at 
smeltevann da trenger ned i avfallsmassene og avkjøler disse. Det tar så en stund før 
omdanningen i avfallet er såpass stor at en oppnår høyere temperatur igjen. 

Deponier på fastlandet har krav om oppsamling av deponigass. Pga at man har sluttet med 
deponering av lett nedbrytbart avfall i Adventdalen, forventes altså gassproduksjonen å 
reduseres fremover. Etter hvert som nedbrytningsorganismene får mindre tilgang til lett 
nedbrytbart avfall (en periode etter at deponeringen har stoppet), kan man forvente at 
temperaturen i deponiet vil synke og at permafrosten etter hvert også vil inkludere deponiet. 
Dette innebærer at mesteparten av avfallet kan være frosset hele året.  

Avfall deponert på deponiet i Adventdalen. Grov beregning.
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Sum 1992 - 2007

Befolkning Longyearbyen og Svea 1 050 1 097 1 218 1 230 1 335 1 438 1 476 1 446 1 538 1 652 1 676 1 764 1 865 1 947 2 001 2 055
Økning av husholdningsavfall pr innbygger i %, 1992 =0* -   5      9      14     19    23    28     33    37     43    
Kg avfall deponert pr innbygger og år ** 424   445  462   483   504   521   542   564  581   606   689  684   708  770  850   409   
Mengde deponert i Adventdalen (tonn) 445   488  563   594   673   749   801   815  893   1 001 1 154 1 206 1 321 1 500 1 700 840   14 743            
Antall m3 avfall deponert (antar 0,6 tonn/m3) 742   813  938   990   1 122 1 249 1 334 1 358 1 488 1 668 1 923 2 010 2 202 2 500 2 833 1 400 24 571            

* Tall for spesifikk mengde husholdningsavfall pr innbygger for 1992, 2000, 2005 og 2008 fra SSB er brukt til beregningen. Øvrige prosenter er interpolert
** Utgangspunkt er tall for 2001 - 2007 oppgitt i avfallsplanen og søknad avslutningsplanen for deponiet. Tall før 2001 er beregnet. 
   Antar at andelen restavfall av avfallet er konstant, at  utviklingen i avfallsgenerering i Longyearbyen pr innbygger er som for fast landet og at økningen er lik for næringsavfall som husholdningsavfall
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Det vil på bakgrunn av dette ikke bli etablert uttaksanlegg for deponigass.

3.5.5 Sigevann
Det er siden 1998 fram til 2007 tatt prøver av sigevann fra avfallsdeponiet. Prøvene er tatt 
som stikkprøver i lagunen på nedsiden av deponiet. 

Det foreligger i dag ingen absolutte krav når det gjelder sigevannsrensing på fastlandet, men 
utslippet skal tilpasses lokale forhold. 

Miljørisikovurderingen konkluderte altså med at dersom sigevannskvaliteten forverret seg, er 
det grunn for tiltak for behandling av sigevannet. 

Analyseresultatene viser store svingninger i kvalitet på sigevannet, dette er et typisk utslag 
av at det er stikkprøver og ikke blandprøver som analyseres. Utviklingen av stikkprøvene 
viser forverring på noen områder. Innholdet av kadmium, sink og nikkel er over den 
grenseverdien Klif har satt på fastlandet for når man vil kreve dobbel bunntetting (men ikke 
nødvendigvis rensing).

3.5.6 Drifts- og avslutningsplan, gjenværende deponivolum samt etterdrift av 
deponiet 

I avslutningsplanen for deponiet er det oppgitt endelige koter etter avsluttet deponi, dette er 
vist i vedlegg til planen.

Følgende illustrerer planlagt toppdekke for avslutning av deponiet:

Figur 44. Oppbygging av toppdekke på deponiet

Sommeren 2007 ble det gjort innmålinger på deponiet og beregninger av gjenværende 
volum i forhold til endelige koter iht. avslutningsplanen. Dette ble da beregnet til ca 33.000 
m3. 

De stedlige massene i toppdekket vil beslaglegge et volum på minimum 8.000 m3 (areal på 
toppdekke vil være om lag 25.000 m²), og asken vil beslaglegge et volum på minimum 

Helning overflate > 2%
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15.000 m3. Gjenværende volum til avfall og eventuelle overdekkingsmasser var således 
sommeren 2007 maksimum 10.000 m3. Fra 2008 – 2010 ble det deponert 1.054 tonn avfall, 
og i tillegg 13.331 m3 slagg og aske fra Energiverket.

Totalt volum på avfall deponert historisk (grovt beregnet til 25.000 m3) + gjenværende volum 
til avfall (ca 10.000 m3) er om lag 35.000 m3. Det er ingen konkrete planer for når deponiet 
skal avsluttes.

Deponiet skal etterdriftes i 30 år etter at det blir avsluttet. Iht. Klifs ”Veileder om krav til 
finansiell garanti for avfallsdeponier” ble det i 2010 laget et oppsett over forventede 
kostnader til avslutning og etterdrift av deponiet. Mange av kostnadene kan være gjenstand 
for diskusjon, og det er også vanskelig å forutse kostnader så langt som ca 40 år frem i tid, 
men følgende grove kostnader er beregnet:

 Avslutning av deponiet: Ca kr 620.000. 
 Etterdrift av deponiet: Ca kr 41.000 pr år i 30 år, kr 110.000 ekstra hvert 10. år og kr 

150.000 til avslutning av etterdriftsperioden.

Hvor stor nåverdien av disse kostnadene blir, avhenger av hvor mange år deponiet vil være i 
drift. Det forutsettes her at dette vil være 10 år, dvs. at deponiet skal avsluttes i 2020. 
Nåverdien av disse kostnadene beløper seg da til ca kr 1,3 mill totalt eller ca kr 155.000 pr 
år. Disse kostnadene er tatt med i gebyrberegningene fra 2011.

3.6 Slagg og aske fra Energiverket

Forbrenning av kull på Energiverket for energiforsyning til Longyearbyen skaper slagg og 
aske. I dag deponeres slagg og asken på deponiet i Adventdalen.

Tabell 5. Mengde forbrukt kull og produsert aske og slagg fra Energiverket. Kilde LL årsrapport 2010.

År Forbrukt 
kull 
(tonn)

Slagg 
(m3)

Aske 
(m3)

2010 26.197 2915 1897
2009 26.162 2890 1831
2008 22.294 2358 1440

De 3 siste årene har det altså til sammen blitt deponert ca 13.000 m3 slagg og aske på 
deponiet i Adventdalen. Årlig produksjon av aske og slagg antas å være stabil i årene 
fremover, dvs ca 5.000 m3 pr år.

Det har i noen år blitt jobbet med å etablere et deponi for slagg og aske (kalles 
”askedeponiet”) ved skytebanen i Gruve 3. For tiden jobbes det med en 
konsekvensutredning for deponiet. Det er så langt ikke avklart om deponiet blir realisert.

3.7 Opprydningsaksjoner

Hver sommer etter skoleslutt engasjeres elever over 13 år til å delta på en ukentlig 
ryddeaksjon i Longyearbyen.
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Sysselmannen organiserer strandrydding på Svalbard. I 2010 ble det gjennomført for ellevte 
gang. Til sammen 131 m3 strandsøppel ble samlet inn på 96 km strandlinje. På årets tokt ble 
bigbag nummer 1 000 heist om bord i MS ”Nordsyssel”, og det er til nå samlet inn 1083 m3 

søppel fra 406 km av Svalbards strandlinje, fra nordvesthjørnet mot Verlegenhuken og på 
Nordaustlandet, se kartet under. 

Figur 55. Kart: Strandryddingstokt 2010 (blå streker) og plukkesteder på toktene siden 2000 (røde streker). 
Mengder avfall fra toktene. Kilde: Sysselmannens årsberetning 2010.

Alt avfallet fra aksjonen er lagt på deponiet i Adventdalen, og utgjør en veldig synlig del av 
det som deponeres der, se bilde under.

Figur 66. Område på deponiet hvor avfall fra strandryddingen er lagt. Foto: Asplan Viak AS
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3.8 Administrative forhold

3.8.1 Bemanning

Dagens avfallshåndtering i Longyearbyen, med innsamling og mottak av avfall, forbehandling 
og deponering, utføres av to personer i full stilling på avfallsanlegget. Fra 1.9.2011 vil dette 
økes til tre personer i full stilling.

Administrasjon av renovasjonen vurderes å utgjøre rundt 1 årsverk. Dette inkluderer 
planlegging, kontrahering og oppfølging av entreprenører, abonnementsoppfølging, 
gebyrinnkreving samt miljøkontroll, rapportering, budsjett- og regnskapsarbeid.

Dette innebærer at renovasjon i Longyearbyen vil bemannes av totalt ca 4 årsverk.

3.8.2 Internkontroll og driftsinstruks for avfallshåndtering

Bydrift har utarbeidet et web-basert driftssystem med beskrivelse av drifts- og 
rapporteringsrutiner etc. 

Utførende entreprenør som står for driften av renovasjonen i Longyearbyen har i sitt selskap 
innarbeidet et IK-system som er videreført til avfallsbehandlingsanleggene i LYB. 

Bydrift har utarbeidet egen HMS-håndbok som blir brukt i egen organisasjon.

3.9 Økonomi og renovasjonsgebyr

3.9.1 Inntekter og utgifter

Bydrift hadde i 2010 renovasjonsinntekter på ca kr 8.5 mill. Utgiftene var på ca. kr 11,7 mill. 
hvorav kr 9,7 mill. var direkte kostnader, kr 0,6 mill. administrasjon hos LL og kr 1,3 mill. 
kapitalkostnader. Kr 6,9 mill. gikk til arbeidet utført av entreprenøren som samler inn avfall og 
drifter avfallsanlegget og deponiet. Utgiftene til entreprenøren har økt dramatisk siden 2002 
(siste avfallsplan, der entreprenøren fikk 1,9 mill. kr for utførte tjenester). Dette skyldes økte 
kostnader for å sende avfallet til fastlandet i stedet for å deponere det aller meste i 
Adventdalen. Utgiftene til entreprenør ble kr 2,4 mill. høyere enn budsjettert i 2010, dette er 
fordi avfallsmengdene økte så mye at en ny prismekanisme trådte inn. 

Investeringer foretatt innenfor renovasjon blir finansiert med låneopptak som igjen belastes 
brukerne gjennom renovasjonsgebyrene.

3.9.2 Renovasjonsgebyr

Følgende er satser for årsgebyr husholdningsrenovasjon for 2011:

Leiligheter kr. 3.669,-

Hybelleilighet / hybel kr. 2.140,-

Renovasjon faktureres kvartalsvis pr. 1. februar, 1. mai, 1. august og 1. november. Antall 
kvadratmeter (60) avgjør om en husholdning regnes som en leilighet eller 
hybelleilighet/hybel.
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Renovasjonsgebyret for leiligheter har økt med gjennomsnittlig ca. 4,75 % pr år fra 2002 til 
2011, dvs. litt over vanlig prisstigning i perioden. Gebyret for hybelleilighet/hybel har 
imidlertid økt mye mer i perioden (ca. 6,55 % pr år fra 2002 til 2011).

Anslagsvis 80 – 90 % av innbyggerne på Svalbard bor i leide hus eller leiligheter. De største 
huseierne er Store Norske, LL/Bydrift, Statsbygg og UNIS, og husleien betales ofte som et 
fratrekk på lønnsslippen. Felles for alle som leier hus er at renovasjonsgebyret inngår i 
husleien, og at beboerne dermed ikke får spesifisert beløpet på renovasjonsgebyret. Dette 
innebærer at de færreste i Longyearbyen vet hva de betaler i renovasjonsgebyr.

Gebyr for levering til avfallsanlegget er som følger i 2011:

Gebyrsatsene differensierer sterkt mellom avfall som er sortert og avfall som inneholder 
gjenvinnbare fraksjoner. 

I 2010 leverte husholdningene 19 % av avfallet, mens næringsavfallet utgjorde 81 %. Av 
regnskapet for 2010 fremgår det at husholdningene betalte ca. kr 3,5 mill. i gebyrer, mens 
næringslivet betalte ca. 5,0 kr mill. Dette representerer henholdsvis 41 % og 59 % av 
kostnadene, slik at husholdningene i prinsippet betaler noen av næringslivets 
behandlingskostnader. Regnskapet viser også at gebyrinntektene i 2010 kun dekker ca. 73
% av utgiftene til renovasjonen, og dette tilsier at gebyrene for næringsavfall må økes kraftig.
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4 MÅL

4.1 Nasjonale mål og status for avfallssektoren

4.1.1 St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand

Stortingsmeldingen fra våren 2007 gir nasjonale mål for avfallssektoren. Det er et mål å 
sørge for at skadene fra avfall på mennesker og naturmiljø blir så små som mulig. 
Avfallsproblemene skal løses gjennom virkemidler som sikrer en samfunnsøkonomisk god 
balanse mellom omfanget av avfall som genereres, og som gjenvinnes, forbrennes eller 
deponeres. 

Miljømål Nøkkeltall

Redusert avfallsmengde
Utvikling i generert mengde avfall skal være 
vesentlig lavere enn den økonomiske veksten.

Total mengde avfall generert per år sett i 
forhold til økonomisk vekst målt i BNP.

Mer avfall skal gjenvinnes
Det tas sikte på at mengden avfall til gjenvinning 
skal være om lag 75 prosent i 2010 med en videre 
opptrapping til 80 prosent, basert på at mengden 
avfall til gjenvinning skal økes i tråd med hva som 
er et samfunnsøkonomisk og miljømessig fornuftig 
nivå.

Andel av totalt mengde avfall som 
behandles som går til gjenvinning 

Farlig avfall skal tas hånd om og reduseres
Farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om og enten gå 
til gjenvinning eller være sikret tilstrekkelig nasjonal 
behandlingskapasitet. Genereringen av ulike typer 
farlig avfall skal reduseres innen 2020 
sammenlignet med 2005-nivå.

Mengde farlig avfall som eksporteres til 
sluttbehandling.

Mengde avfall med ukjelnt disponering

4.2 Mål for avfallshåndtering i Longyearbyen

4.2.1 Visjon 

Avfall i Longyearbyen skal håndteres på en slik måte at Longyearbyen fremstår som en 
verdig innfallsport til en av verdens best forvaltede villmarker.

Avfallshåndteringen i Longyearbyen skal ressurs- og miljømessig være minst like god som 
på fastlandet. 
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4.2.2 Føringer for avfallshåndteringen

 ”Føre-var”-prinsippet skal legges til grunn for all avfallshåndtering. 

 Miljøhensyn skal veie tyngst ved konflikt med andre interesser. 

 Fastlandets lov- og regelverk skal følges inntil vi er sikre på at evt. avvik er 
miljømessig eller samfunnsøkonomisk bedre.

4.2.3 Delmål

2. Veksten totalt i kg avfall pr innbygger og år skal ikke være høyere enn 
landsgjennomsnittet over en 4-årsperiode.

3. Maksimalt 10 % av total avfallsmengde utenom slagg og aske skal gå til deponiet i 
Adventdalen i løpet av en 4-årsperiode

4. Minst 85 % av både husholdningsavfallet og næringsavfallet skal gjenvinnes i en 4-
årsperiode

5. Alt farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om.

6. 90 % av brukerne skal fullt og helt slutte opp om de sorteringsordninger det legges 
opp til for avfallet.

7. Innbyggerne skal ikke oppleve overfylte oppsamlingsbeholdere for noen av 
avfallsfraksjonene 

8. 90 % av innbyggere og turister skal oppleve Longyearbyen som et sted uten 
forsøpling, villfyllinger og hensatt avfall. 

9. 90 % av brukerne skal være fornøyd med renovasjonstjenesten i sin helhet herunder

a. den praktiske løsningen på oppsamlingssystemet

b. den estetiske utformingen av oppsamlingsenhetene

c. at Avfallsanlegget skal oppleves som et funksjonelt sted 

d. service på renovasjonstjenesten

e. informasjon om renovasjonstjenesten

10. Renovasjonsgebyret for husholdninger skal være lavere enn den dyreste kommunen 
på fastlandet, men likevel ikke høyere enn landsgjennomsnittet + 50 %, beregnet ut 
fra fastlandsgebyrer inkl. merverdiavgift.
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5 VURDERING AV TILTAK

Planen begrenses til tiltak Bydrift kan påvirke/gjennomføre. Tiltak som andre aktører kan 
gjennomføre inngår ikke i handlingsplanen.

5.1 Avfallsreduksjon

Det viktigste tiltaket fra forrige avfallsplan for å redusere avfallsmengden til avfallsordninger 
var å kverne matavfallet og slippe det ut i fjorden. Dette var et tiltak Bydrift kunne 
gjennomføre fordi man fikk en delegert myndighet. Øvrige tiltak for avfallsreduksjon vurderer 
Bydrift å være utenfor sitt ansvarsområde, og omtales derfor ikke nærmere her.

5.2 Tillatelsen til drift av avfallsordningen

5.2.1 Vurdering av tillatelsen fra SMS

Tillatelsen fra Sysselmannen til drift av avfallsordningen i Longyearbyen er omfattende og 
detaljert. En del av punktene kan også oppfattes å være uhensiktsmessige i forhold til å få en 
praktisk og miljømessig god avfallshåndtering.

Det bør foretas en gjennomgang sammen med SMS om tillatelsen, og Bydrift bør etterspørre 
en rullering av den. Dette gjelder spesielt vilkår for deponiet. 

5.3 Oppsamling, innsamling og sortering

5.3.1 Vurdering av dagens oppsamlingsløsning

Bydrift har fra 2007 - 2010 kjøpt inn og plassert ut 65 nye oppsamlingscontainere for avfall i 
Longyearbyen; både sorteringscontainere og containere for restavfall. Dette har til sammen 
kostet kr 3,7 mill. 

Fordeler og ulemper ved dagens containerordning vurderes å være følgende:

Fordeler Ulemper

 Solide og holdbare containere 
 Kan tømmes relativt upåvirket av 

snø og frost
 Blåser ikke bort/trenger ikke 

skjerming

 Tar mye plass/er veldig synlige
 Kan for noen synes skjemmende
 Tungvint/dyr tømming fordi en og 

en må kjøres til avfallsanlegget for 
tømming

I utgangspunktet vurderer Bydrift at dagens oppsamlingsløsning fungerer bra og at 
containerparken er god. Det er vurdert at en kan spare noen timer pr uke ved å hente inn 
avfallet med en komprimatorbil på rute i stedet for å kjøre til avfallsanlegget for tømming av 
hver container. Det vil imidlertid kreve mindre beholdere som kan tømmes på stedet. På 
bakgrunn av innspill om at andre løsninger enn dagens bør vurderes i avfallsplanen, vil det 
derfor i det videre gjøres en vurdering av dette.
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5.3.2 Vanligste ordninger på fastlandet og utvikling av nye løsninger

For en del år tilbake hadde de fleste husstander i enebolig og småhusbebyggelse på 
fastlandet henteordning for avfallet ved hver bolig, med såkalte sekkestativ for oppsamling av 
avfallet. Dette var metallbeholdere eller kombinert metall- og trestativ hvor sekker ble 
plassert inni, avfallet ble oppsamlet i den, og sekken ble tatt med ved tømming av avfallet. 
Dette gjør det forholdsvis billig å tømme avfallet, sekken blir kastet opp i komprimatorbilen, 
men av arbeidsmiljømessige årsaker har de fleste kommuner gått bort fra eller vurderer å gå 
bort fra denne løsningen.

Den løsningen som har overtatt for sekkestativene er i hovedsak plastbeholdere på hjul. I 
dag er det vanlig med 2 – 3 slike beholdere for hver bolig, avhengig av antall avfallstyper 
som skal hentes og om man har en ettersortering (for eksempel optisk sortering) eller ikke. 
Boligsameier, borettslag, bygårder og andre boligsammenslutninger har ofte hatt 
fellesløsninger med større plastbeholdere på hjul eller containere.

De siste årene er det kommet flere relativt nye løsninger for oppsamling av avfall som 
alternativer til de vanlige sekkestativene, plastbeholdere på hjul og tradisjonelle containere. 
Dette dreier seg i første omgang om såkalte avfallssug og nedgravde avfallsbeholdere. 

Årsaken til at dette tas i bruk mange steder er hovedsakelig for å oppnå estetisk bedre 
løsninger, oppnå større grad av universell utforming, løse plassproblemer og å begrense 
transport av avfall i tettbebodde strøk. Kostnadene for oppsamlingsløsningene er imidlertid 
vesentlig høyere enn ved bruk av tradisjonelle containere.

Avfallssug er oppsamling og transport av avfall i rør under bakken til sentrale 
oppsamlingssteder, og benyttes i økende grad i byer, borettslag og tettbebygde områder. I 
Bergen sentrum bygges det for eksempel et omfattende ”bossug”-anlegg. Her bygger et eget 
selskap (datterselskap av BIR) ut nettet, mens de tilknyttede betaler for dette gjennom 
renovasjonsgebyret.

Nedgravde oppsamlingsløsninger er avfallsbeholdere der hoveddelen av volumet er under 
bakken. Nedgravde løsninger av typen ”Molok” har man noen steder i Odda for hytteavfallet. 
I de fleste kommuner bekoster beboerne eller som regel boligsammenslutningen byggingen 
av de nedgravde løsningene mens kommunen overtar etter bygging og sørger for tømming.

Nedenfor vises noen løsninger og en prinsippskisse for slike løsninger:

Figur 77. Eksempler på nedgravde oppsamlingsløsninger for avfall. 
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Optisk sortering 

Det finnes i dag rundt 10 anlegg for optisk sortering av husholdningsavfall i Norge, det 
største ble åpnet i 2009 i Oslo. Disse baserer seg på at innbyggerne kildesorterer avfallet, 
putter dette i egne poser med ulik farge for de ulike avfallstypene. Posene legges i samme 
beholder og samles inn sammen, men blir sortert i et sentralt anlegg. Fordelen ved dette er 
at man kan ha flere fraksjoner i samme beholder og færre renovasjonsbiler som kommer 
innom hver uke.

5.3.3 Vurdering av alternative oppsamlings-/sorteringsløsninger

Tabellen under viser en del aktuelle beholder- og sorteringsløsninger for avfall samt fordeler 
og ulemper ved dem.

Tabell 6. Alternative beholder- og sorteringsløsninger for avfall

Beholderløsning Beskrivelse Fordeler Ulemper

Egen plastbeholder 
med hjul til hver 
avfallstype

Egen plastbeholder på 
hjul for hver avfallstype. 
Mindre beholdere for en 
husstand, store beholdere 
for fellesløsninger. 

Meget fleksibelt system. 
Beholderne kan tømmes 
med ulik frekvens. 

Tar mye plass. Kan se stygt 
ut dersom beholderne ikke 
skjermes. Små beholdere 
velter lett i vind, og det kan 
være tungt å trille beholdere 
med hjul over snø og is.

Plastbeholder med 
hjul og flere 
kammer til 2 – 4 
avfallstyper

En plastbeholder på hjul 
med 2 – 4 mindre rom. 
Finnes kun i små 
beholdere (for 1 – 2 
husstander). 

Tar liten plass. Lettere å 
skjule enn flere 
beholdere, og er ofte 
bedre estetisk 
sammenlignet med flere 
beholdere. 

Alt avfall må tømmes 
samtidig. Kan bare tømme 
en beholder av gangen. Små 
beholdere velter lett i vind, og 
det kan være tungt å trille 
beholdere med hjul over snø 
og is.

Nedgravde 
containerløsninger

Containere eller store 
beholdere som er gravd 
ned. Lite innkast på 
toppen. Egner seg for 
borettslag, sameier etc.

Estetisk god løsning. 
Enklere å få til universell 
utforming. Avfallet 
lagres i bakken, mindre 
fare for lukt.

Høy investeringskostnad. 
Antagelig ikke mulig å bruke 
pga permafrosten; 
beholderne vil fryse fast i 
bakken.

Avfallssug/vakum-
anlegg

Små nedkast for 
avfallsposene, som suges 
til en sentral oppsamling. 
Egner seg for tette 
boområder. Kan håndtere 
flere avfallstyper. 

Estetisk god løsning
dersom det er mulig å 
grave ned. Slipper at 
renovasjonsbilen kjører 
rundt i boområdet.
Enklere universell 
utforming.

Høy investeringskostnad og 
relativt lite fleksibel løsning. 
Må ligge oppå bakken pga 
permafrosten, dvs mister de 
estetiske fordelene det har 
andre steder.

Kildesortering og 
optisk sortering

Kildesortering i poser i
ulike farger som legges i
samme beholder. 
Innsamling til sentralt 
anlegg for optisk 
sortering.

Krever færre 
avfallsbeholdere ved 
hver bolig. Kan være 
flere fraksjoner.

Krever eget 
sorteringsanlegg. Avfallet må 
komprimeres mindre. Stort 
forbruk av poser til 
sorteringen. 

Sentral sortering Sentral sortering av 
restavfall evt etter at de 
viktigste fraksjonene er 
sortert ut.

Krever mindre 
kildesortering og færre 
beholdere. Kan gi 
vesentlig økte utsorterte 
mengder. 

Usikker renhet på 
fraksjonene. Krever høy 
investering i eget anlegg og
relativt ny/uprøvd teknologi i 
Norge.
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5.3.4 Kvalitet på utsortert avfall

Tilbakemeldingen fra RenoVest (som også sørger for avsetning av avfallet) er at fraksjonen 
med metallbokser er god og papp er OK. Disse blir levert til materialgjenvinning. Glass 
legges på deponi, og det er derfor ikke høye krav til renhet i fraksjonen, men den er likevel 
også OK. 

Kvaliteten på det utsorterte papiret er imidlertid så dårlig at fraksjonen i dag må gå til 
forbrenning med energigjenvinning, og det går til samme sted som restavfallet. Fraksjonen 
skal kun bestå av avispapir, magasiner og brosjyrer for å kunne materialgjenvinnes, men det 
er vesentlige innslag av kartong, papp og plast i fraksjonen. Muligens skyldes dette at folk 
ikke vet hva som ikke må legges i papirfraksjonen for at avfallet kan gjenvinnes. Det har 
dessuten ofte vist seg å være vanskelig å få folk til å skille papir, kartong og papp, og i LYB 
er dette spesielt vanskelig fordi papir er en fraksjon, kartong er restavfall, mens brunt papir er 
en tredje fraksjon. Mange steder på fastlandet sorteres papiret etter levering, og alle disse 3 
papirtypene kan leveres i samme fraksjon. 

Figur 18. Papirfraksjonen februar og mai 2011. Foto: Asplan Viak AS

Det har vært vurdert om lagringstiden for papiret i LYB blir så lang før forsendelse til 
fastlandet at fraksjonen uansett ikke kan materialgjenvinnes, men det er avkreftet av 
RenoVest.  Det må derfor gjøres en intensiv informasjon inkl merking på beholderne for å få 
en renere papirfraksjon. 

I tillegg bør det gjøres en analyse av papirfraksjonen, dette for å se hva papiret består av i 
dag, og hva informasjonen må fokusere på for å få en god nok fraksjon for 
materialgjenvinning.

5.3.5 Vurdering og tiltak for oppsamling og innsamling inkl sortering

Bydrift har investert flere millioner kroner i nye containere de siste årene. Selv om noen 
hevder at dagens containerløsning kan virke dominerende i bybildet samt at det er tungvint å 
kjøre hver og en container til avfallsanlegget for tømming, ønsker Bydrift ikke å gjøre 
endringer i oppsamlingsløsningen i denne planperioden. 

Sorteringsordningene i oppsamlingssystemet beholdes derfor i planperioden, men kvaliteten 
på papirfraksjonen må forbedres for å få til materialgjenvinning. Klarer man ikke å få en 
bedre papirfraksjon i løpet av planperioden, må alternative løsninger for papiret vurderes i 
neste avfallsplan; enten ettersortere det før materialgjenvinning eller inkludere 
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papirfraksjonen i restavfallet. Det vil i så fall være i strid med EUs avfallsdirektiv, men siden 
dette ikke gjelder på Svalbard bør man ha den ordningen som kan fungere best i LYB i 
praksis. Oppsummering av tiltak er derfor:

1. Intensivere informasjon om renhet på papirfraksjonen, inkl merking på 
sorteringscontainerne og analyse av papirfraksjonen.

5.4 Matavfall 

Det antas at det er et ytterligere potensial for å få redusert mengden matavfall i restavfallet. 
Det gjelder følgende:

 Når kjøkkenkvernene hos husholdningene er skiftet ut slik at hver husholdning har en 
som fungerer bra. Dette antas å være utført i 2011.

 Matavfall fra næring: Her er det et potensial spesielt for hoteller og restauranter til å 
installere matavfallskverner. 

 Lokal båttrafikk/turistbåttrafikk: Avfallet fra slik trafikk inneholder ofte en del matavfall. 

De 2 siste punktene omtales nærmere i kapittel 5.8.

Iht tillatelse til utslipp av avløpsvann fra Longyearbyen fra Sysselmannen datert 21.05.2007
skal det innen 2 år etter installering av matavfallskvernene gjennomføres 
resipientundersøkelse for kontroll med konsekvenser av å slippe matavfallet til avløp.
Undersøkelsen skal følges opp hvert 3. år, dvs 2012, 2015.

5.5 Avfallsforbrenningsanlegg i Longyearbyen

I forrige avfallsplan var hovedårsaken til at etablering av et lokalt avfallsforbrenningsanlegg i 
Longyearbyen ble ansett som uaktuelt at det ville være for kostnadskrevende med 
tilfredsstillende rensing av utslippet fra røykgassene. Elektrofilteret som skal monteres for 
røykgassrensing på Energiverket (forhåpentligvis i 2012), kan endre dette, og filteret vil 
muligens også kunne overholde kravene til utslipp fra avfallsforbrenning. Det bør derfor på 
nytt utredes nærmere om det kan være mulig/hensiktsmessig å etablere et 
avfallsforbrenningsanlegg som kan benytte samme elektrofilter, der man kan forbrenne 
avfallet fra LYB. 

Dette vil i så fall forenkle avfallshåndteringen på Avfallsanlegget betraktelig, fordi man da 
ikke ville ha behov for pressing og balling av avfallet som skulle forbrennes lokalt. 

5.6 Avfallsanlegget 

Kapasiteten til avfallsanlegget er i dag fullt utnyttet og må på sikt enten utvides på stedet 
eller flyttes. LL mener anleggstomten ligger såpass sentralt til at den bedre kunne ha vært 
utnyttet til sentrumsnære funksjoner, for eksempel til studentboliger eller andre funksjoner 
tilknyttet UNIS. Avfallsanlegget bør da heller flyttes til et annet egnet sted.

Avfallsanlegget mangler oljeutskiller. Alle avfallsanlegg på fastlandet har dette. Det bør 
derfor anlegges en slik utskiller på anlegget.
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Dersom man i fremtiden skal energiutnytte det brennbare avfallet i Energiverket, kan det 
forandre mye på avfallsbehandlingen i Longyearbyen. Dette bør derfor avklares før tiltakene 
på avfallsanlegget endelig bestemmes.

De mest aktuelle alternative tiltakene for avfallsanlegget er:

1. å utvide det på stedet 
2. å bygge et nytt anlegg på egnet sted 

5.6.1 Utvide avfallsanlegget på eksisterende tomt

Tiltakene som gjennomføres sommeren 2011 med oppsetting av rubbhall og containere for 
farlig avfall, vil gjøre det enklere å drive avfallsanlegget. Eksisterende haller vil kunne brukes 
til lagring og pressing av restavfall, og til lagring av papir, papp og andre fraksjoner som ikke 
tåler å stå ute. Støvproblemene vil bli konsentrert til den nye rubbhallen, hvor kvernen brukes 
for å male opp trevirke. Det vil bli enklere å ta imot farlig avfall i de nye containerne for dette, 
og samtidig vil dette frigjøre plass for annet avfall i eksisterende hall. Med disse 
forandringene vil avfallsanlegget kunne fungere tilfredsstillende i planperioden. Det bør 
vurderes om støvplagene blir løst ved denne ordningen, eller om man må sette inn ytterligere 
tiltak mot støvplagen.

5.6.2 Nytt anlegg på egnet sted

Hvis det skal bygges nytt avfallsanlegg på egnet sted, trenger man en tomt på ca. 20 – 25 
daa, med et større bygg enn på dagens avfallsanlegg.

5.6.3 Oppsummering av tiltak på Avfallsanlegget

1. Installere oljeutskiller på avfallsanlegget
2. Utarbeide handlingsplan for avfallsanlegget i 2012, med vedtak første halvår 2013
3. Vurdere ytterligere tiltak mot støv i anlegget

5.7 Farlig avfall

Etter at alle husstander har fått en rød boks for farlig avfall, anses innsamlingsordningen å 
være god nok for husholdningene. Når de nye containerne for farlig avfall blir satt opp på 
avfallsanlegget, blir sysselmannens krav tilfredsstilt. Næringsvirksomhetenes tilbud om 
levering på avfallsanlegget vurderes også som tilfredsstillende. Det foreslås derfor ikke nye 
tiltak for farlig avfall i planperioden.

5.8 Næringsavfall og BA-avfall

5.8.1 Matavfall

I 2010 var ca 80 % av mengden av avfall i Longyearbyen næringsavfall. Næringsavfallet som 
kommer inn til avfallsanlegget fra restauranter, hoteller, ekspedisjonsbåter og matbutikk, 
inneholder mye matavfall. Hoteller og restauranter med kjøkken med avløp har iht 
avfallsforskriften pålegg om å installere avfallskverner, men de fleste har ikke installert 
kverner ennå. Bydrift må derfor minne bygningseierne om denne plikten for å redusere 
mengden matavfall i næringsavfallet.
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Det leveres 50 – 60 tonn avfall per år fra lokale båter. Det er ikke hensiktsmessig å ha kvern 
på kaien, da utløpsledningen herfra er for kort. Det bør i stedet settes opp avfallscontainere 
for glass, aluminium, farlig avfall og matavfall på kaien, og informere båtene om ordningen. 
Matavfallet kan sendes i væsketette containere til fastlandet, slik det gjøres for de 
internasjonale båtene. Gebyrordning for levering av sortert avfall i containere på kaien må 
etableres.

Matavfall fra matbutikken kan også håndteres på samme måte, da det blir vanskelig å 
avemballere dette for å få kvernet det til avløpet. Eventuelt kan butikken kjøpe utstyr som 
avemballerer matavfallet, slik at det kan slippes i avløpsledningen (jfr. Norsk Biogass AS).

5.8.2 Bygge-, rivnings-, og anleggsavfall (BA-avfall)

Mengdene BA-avfall varierer sterkt fra år til år, avhengig av byggeaktiviteten i Longyearbyen. 
Dette gir seg også utslag i de totale avfallsmengdene, som varierer med byggeaktiviteten. 
Det er økt byggeaktivitet igjen i 2011, som i 2009.

Det er kun avfallsfraksjoner som det ikke er gjenvinningsordninger for som tillates deponert. 
Det er nå etablert en gjenvinningsordning for gips på fastlandet, og dette avfallet bør derfor 
sendes til gjenvinning på fastlandet.

Avfallsprodusentene skal skille avfall fra ulike byggeprosjekter fra hverandre, og det skjer.

5.8.3 Gebyr for næringsavfall

Det er viktig å benytte gebyrregulativet for å få ut de fraksjonene av avfallet som kan 
behandles på bedre måter enn deponering eller pressing med restavfallet. Næringsavfall 
som inneholder matavfall bør derfor få et høyt gebyr, slik at avfallskverner blir installert og 
brukt på restauranter og hoteller, og at matavfall fra matbutikk og båter ikke blir blandet inn i 
restavfallet. Gebyr for avfall til deponi må settes så høyt at det blir lønnsomt for 
avfallsprodusentene å sortere ut alt som ikke må deponeres, evt at de selv sørger for 
forsendelse av avfallet til hensiktsmessig behandling på fastlandet. Det bør også settes et 
høyt gebyr for levering av rent treavfall, slik at dette i stedet for deponering blir kappet opp og 
solgt/brukt lokalt som ved.

Inntektene fra gebyrene for næringsavfallet totalt sett må dessuten økes, ettersom gebyrene 
for dette avfallet i dag ikke dekker kostnadene (se kap Feil! Fant ikke 
referansekilden.3.9.2). I 2010 hadde renovasjonstjenesten i Longyearbyen et underskudd 
på ca. kr 2,0 mill., og et akkumulert underskudd på ca. kr 2,4 mill. Med gebyrer som følger 
prisstigningen, vil dette akkumulerte underskuddet øke til ca. kr 9,7 mill. i 2015 når tiltakene i 
avfallsplanen er regnet med. Det er derfor helt nødvendig å øke gebyrene. Husholdningene 
betaler i dag ca. 30 % av utgiftene og leverer kun 19 % av avfallet, mens næringslivet kun 
dekker ca. 43 % av utgiftene og leverer 81 % av avfallet, og resten (27 % av utgiftene) er 
underskudd i 2010. Det er derfor gebyrene til næringslivet som må økes, og disse må økes 
kraftig. Beregningsark som Bydrift har laget, viser at man må øke de totale gebyrene med 20 
% for å få budsjettet i balanse innen 2015. Ettersom næringsavfallet bidrar med 81 % av 
avfallet, og husholdningene betaler mer enn nødvendig for sitt avfall i dag, må gebyrene for 
næringsavfall økes med ca. 25 % fra 2011.
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5.8.4 Oppsummering av tiltak for næringsavfall

1. Lage en ordning med avfallscontainere på kaien for lokale båter
2. Sende gips til gjenvinning på fastlandet
3. Sette opp gebyrene for næringsavfall for å dekke kostnadene, og sette ekstra høyt 

gebyr for næringsavfall som inneholder matavfall og deponifraksjon

5.9 Deponiet

5.9.1 Avfallstyper til deponi

Iflg. tillatelsen kun inert avfall iht. Avfallsforskriften for fastlandet § 9-3g som kan deponeres, i 
tillegg til hundeavfall og hytteavfall som LL har fått tillatelse til å deponere i tillegg. I dag 
deponeres det nok også avfall som avviker fra dette, og det er derfor viktig å ta en 
gjennomgang av hva deponiet skal brukes til.

Sysselmannen har krevd i tillatelsen at deponiet skal vare til minst 2020. Det vil antagelig 
være veldig vanskelig å få aksept for etablering av et nytt deponi i Longyearbyen. Det er 
derfor viktig at eksisterende deponi får så lang levetid som mulig. Dette betyr at deponering 
må begrenses maksimalt. Følgende er forslag til hva deponiet skal brukes til:

 Ikke-nedbrytbart avfall 

 Avfall som ikke kan gjenvinnes
 Øvrige avfallstyper som tillates deponert på deponier på fastlandet 
 Hyttetoalettavfall og hundeavfall.

Eksempler på avfall som kan deponeres er komposittmaterialer som fjernvarmerør, 
bygningsmaterialer som betong, tegl, isolasjon etc. Gips, glass og andre rene fraksjoner det 
finnes gjenvinningsordninger for på fastlandet bør fraktes dit i stedet for å deponeres.

Bydrift må også fortløpende vurdere om det er noe av tidligere deponert avfall som kan 
fjernes fra deponiet for forsendelse til fastlandet for gjenvinning. Eksempel på dette er 
utsortering av gjenvinnbart metall som er utført sommeren 2010 og som skal videreføres i 
2011.

5.9.2 Drift av deponiet

Det som deponeres bør legges fraksjonsvis eller produktvis på egnede områder, dette for at 
det skal være enkelt å fjerne avfallet dersom det i fremtiden opprettes gjenvinningsordninger 
for avfallet. På den måten kan levetiden på deponiet økes.

Det er i tillatelsen stilt krav om at avfallet som deponeres skal være tildekket.
Tildekkingsmasser vil kreve deponivolum som kunne ha vært brukt til avfall dersom formålet 
er å øke deponiets levetid. Det bør vurderes om det er nødvendig å tildekke annet avfall enn 
det som kan blåse bort, være interessant for fugler og dyr etc. 
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5.9.3 Vurdering av miljøforhold etc ved deponiet.

Tillatelsen for drift av avfallsordningen i Longyearbyen fra SMS inneholder en rekke 
detaljerte vilkår for deponiet.  Det er tidligere gjort miljørisikovurdering av deponiet, og 
løsning for rensing av sigevann er foreslått i søknaden om drift av avfallsordningen fra LL til 
SMS, men dette bør nå vurderes på nytt i lys av tillatelsen og utvikling de siste årene på 
deponiet. På bakgrunn av dette har Bydrift engasjert en student som skal ta sin 
hovedoppgave ved å vurdere miljøforholdene på deponiet. Dette skal utføres sommer og 
høst 2011. Forhold som bør inngå i vurderingene er blant annet:

 Avskjæring av overvann
 Bunntetting/utlekking av vann fra deponiet/miljørisikovurdering
 Oppsamling av sigevann
 Analyser og vurdering av sigevannets sammensetning
 Årlige utslipp av forurensningskomponenter/massebalanse
 Rensing av sigevann
 Framtidig overvåkingsprogram
 Generering av gass og evt håndtering av det

Oppgaven bør inkludere en vurdering av tiltak som bør iverksettes. 

5.9.4 Aske og slagg fra energiverket

Aske og slagg fra energiverket utgjør i dag de største mengdene avfall til avfallsdeponiet. 
Konsekvensutreding for nytt askedeponi ved Gruve 3 pågår. Rapport og søknad forventes 
klar innen sommeren 2011. Det er viktig at dette deponiet blir tatt i bruk så fort som mulig for 
å øke levetiden på avfallsdeponiet. Det er også mulig å fjerne slagg og aske fra deponiet når 
det fremtidige askedeponiet er ferdig for å frigjøre deponivolum.

5.9.5 Avfall fra Sysselmannens strandopprydding

Alt avfallet fra strandoppryddingsaksjonene som Sysselmannen gjennomfører er lagt på 
deponiet i Adventdalen. Avfallet utgjør en veldig synlig del av det som deponeres der, se 
bilde under.
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Figur 19. Østre del av avfallsdeponiet. Mye av avfallet fra bildet stammer fra Sysselmannens 
strandoppryddingsaksjon. Foto: Asplan Viak AS

Det er betydelige mengder avfall som stammer fra aksjonen (131 m3 strandsøppel i 2010). 
Avfallet består av mye forskjellig, både nedbrytbart og ikke nedbrytbart avfall, og nøter, 
blåser, plastkanner, isolasjonsmaterialer etc er typiske avfallstyper. Dersom man skal nå 
målet om minimale mengder avfall til deponi, bør dette avfallet sorteres sånn at det blir en 
ren deponifraksjon som rest, evt eller fraktes til fastlandet for behandling der.  

5.9.6 Fremtidig deponi i Longyearbyen

Sysselmannen har i sin tillatelse gitt en tidsfrist den 31.12.2015 for LL for å gjøre et vedtak 
om opprettelse av et nytt deponi og sende søknad om tillatelse til det til Sysselmannen.

Sommeren 2007 ble det beregnet at det var ca 33.000 m3 gjenværende volum i forhold til 
endelige koter iht. avslutningsplanen. Det er ikke gjort beregninger siden det. De stedlige 
massene i toppdekket vil beslaglegge et volum på minimum 8.000 m3 (areal på toppdekke vil 
være om lag 25.000 m²), og asken vil beslaglegge et volum på minimum 15.000 m3. 
Gjenværende volum til avfall og eventuelle tildekkingsmasser var således sommeren 2007 
maksimum 10.000 m3, men dersom asken som er deponert kan brukes til toppdekket, var 
gjenværende volum større. Fra 2008 – 2010 ble det deponert 1.054 tonn avfall, og i tillegg 
13.331 m3 slagg og aske fra Energiverket. Men det er samtidig tatt ut en del tidligere 
deponert metall.

Det vil antagelig være hensiktsmessig også i fremtiden å ha et deponi for Longyearbyen til 
avfallstyper som ikke kan gjenvinnes eller sendes til fastlandet. Det er lite sannsynlig at man 
vil finne en ny lokalitet for deponi som ”alle” er enige om at er bedre egnet enn dagens 
deponilokalitet. Landskapsmessig vurderes det som lite problematisk å utvide dagens 
deponi, det foreslås derfor at dagens deponi også vil være fremtidig deponi for 
Longyearbyen. 
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Miljøvurderingene som gjøres i 2011 bør danne utgangspunkt for å vurdere om man bør 
søke om å øke kotehøyden på dagens deponi, eller om arealet bør utvides. I første omgang 
kan det være aktuelt å øke kotehøydene sånn at toppdekket etableres oppå de kotene som i 
dagens avslutningsplan skal være ferdig avsluttet deponi. Det vil i så fall øke deponivolumet 
med ca 23.000 m3. Dersom det er behov eller mulig kan man også vurdere en eller annen 
form for bunntetting ved utvidelse av arealet.

5.9.7 Vilkår for deponiet i tillatelsen fra SMS

Etter at vurderingen av miljøforholdene etc ved deponiet er utført og tiltak foreslått, bør det 
tas en gjennomgang av tillatelsen for deponiet spesifikt sammen med SMS. Man må så bli 
enige om Bydrift skal gjennomføre tiltak som foreslått og/eller om vilkårene for deponiet skal 
endres. Spesifikke punkt som bør tas opp er:

 Hva slags avfall som kan deponeres
 Avskjæring av overvann og smeltevann
 Oppsamling av sigevann
 Rensing av sigevann
 Tildekking av avfall på deponiet
 Miljøoppfølging av deponiet
 Areal- og høydebegrensning for deponiet (avslutningsplan)

5.9.8 Oppsummering av tiltak for deponiet

1. Vurdere fjerning av tidligere deponert avfall
2. Vurdere miljøforholdene ved deponiet og tiltak som bør gjennomføres
3. Etablere oppsamlingssystem og renseløsning for sigevann
4. Etablere og ta i bruk deponiet for aske og slagg så fort som mulig
5. Begrense deponering av avfall fra strandryddingen
6. Gjennomgang av vilkår for deponiet med SMS inkl evt utvidelse av eksisterende 

deponi

5.10Tømming av oljeutskillere

Det finnes noen oljeutskillere ved enkelte bedrifter i dag, men dette er per i dag ikke Bydrifts 
ansvar, ettersom Bydrift ikke har hjemmel for å pålegge disse tømming. Bydrift bør derfor 
varsle Sysselmannen om at man behøver en slik hjemmel. 

5.11Renovasjonsgebyr

Det bør utredes om gebyrene for husholdninger bør baseres på antall rom i leilighetene, og 
ikke på antall m², som i dag, det blir da lettere å bestemme/håndheve uten oppmåling etc. 
Skillet bør gå mellom to- og treroms leiligheter. Dette vil eventuelt kunne føre til at 
datasystemene må endres.

Gebyr for næringsavfall er omtalt i kapittel 5.8.33.
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5.12 Informasjon 

Informasjonen kan aldri bli god nok. Det bør skrives på avfallscontainerne hvilke avfallstyper 
som kan legges i de ulike fraksjonene (papp, papir, glass, metallemballasje). Det bør jevnlig 
informeres om avfallsordningene i Svalbardposten og være oppdatert informasjon på LLs 
internettsider.
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6 HANDLINGSPLAN

6.1 Hovedgrep

Følgende er hovedgrep eller strategi for avfallshåndteringen i Longyearbyen i 2011 – 2015:

1. Videreføre kildesorteringsordninger samt oppsamlingssystemet fra 2011.

2. Kjøkkenavfallskvernene for matavfall er fortsatt løsning, men det må bli installert 
fungerende avfallskverner i alle kjøkken med avløp inkl i hoteller og restauranter.

3. Alt gjenvinnbart og nedbrytbart avfall utenom matavfall skal transporteres til 
fastlandet for gjenvinning.

4. Avfallsanlegget skal på kort sikt oppgraderes og på lengre sikt vurderes flyttet til 
egnet sted

5. Avfallsforbrenning ved Energiverket utredes når renseløsning for avgassene fra 
energiverket er valgt.

6. Deponiet i Adventdalen opprettholdes som eneste deponi i Longyearbyen, og det 
skal sikres lang levetid ved at lite skal deponeres, og evt utvidelse. Aske og slagg 
skal snarest mulig legges på nytt askedeponi ved gruve 3. Avfall fra sysselmannens 
opprydningsaksjon på strender skal sorteres og leveres på avfallsanlegget. 
Avfallsdeponiet skal kun brukes til 
 ikke-nedbrytbart avfall 
 avfall som ikke kan gjenvinnes
 øvrige avfallstyper som tillates deponert på deponier på fastlandet 
 hyttetoalettavfall og hundeavfall

Forurensning fra deponiet skal begrenses så mye som mulig.

7. Gebyrer for næringsavfall økes slik at de dekker de reelle utgiftene til 
avfallsbehandlingen.
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6.2 Detaljert tiltaksliste med tid for gjennomføring og kostnad

Følgende er tiltak Bydrift skal gjennomføre de kommende årene for avfallshåndteringen i 
Longyearbyen. Kostnadene er grove anslag for Bydrifts merkostnader uten at man kjenner 
detaljomfang av alle tiltakene. Kostnader som ikke tas fra budsjett for renovasjon er satt til kr 
0, det gjelder f.eks aske/slaggdeponi (Energiverket), resipientundersøkelse (avløp).

Tiltak År for gjennomføring Kostnad 
(1000 kr) 2012 2013 2014 2015

Opp- og innsamling samt sortering
Intensivere informasjon om renhet på papirfraksjonen, inkl 
merking på sorteringscontainerne og analyse av 
fraksjonen.

X X 100 hvert år

Avfallsanlegget
Utrede mulighet for avfallsforbrenning i tilknytning til 
Energiverket når renseløsning for energiverket er etablert

X X 200 hvert år

Utarbeide handlingsplan for avfallsanlegget inkl vurdering 
av relokalisering

X X 300 hvert år

Installere oljeutskiller på avfallsanlegget X 200
Vurdere ytterligere tiltak mot støv i anlegget X 0
Nærings- og byggeavfall
Mottak på havna for matavfall fra lokale båter X 200
Øke gebyrene for å få full kostnadsdekning, og ekstra høyt 
gebyr for avfall som inneholder matavfall og 
deponifraksjon

X

Sende gips til gjenvinning på fastlandet X X X X 200
Deponiet i Adventdalen
Vurdere miljøforholdene ved deponiet og gjennomføring av 
tiltak

X X X 300 hvert år 
(RS)

Vurdere om tidligere deponert avfall kan graves opp og 
gjenvinnes

X

Sortere avfall fra strandoppryddingen, evt sende til 
fastlandet for å minimere deponifraksjon

X X X X 0

Etablere oppsamlingssystem og renseløsning for sigevann X 500
Etablere det nye deponiet for aske og slagg så fort som 
mulig for å ”spare” avfallsdeponiet

X 500

Gjennomgang av vilkår for deponiet med SMS inkl evt 
utvidelse av eksisterende deponi

X 0

Øvrige administrative tiltak
Bydrift varsler Sysselmannen om at det er behov for en 
hjemmel for å påby tømming av oljeutskillere

X 0

Etterspørre rullering av tillatelsen fra SMS for drift av 
avfallsordningen i LYB 

X 0

Utrede om gebyret for husholdninger bør deles inn i: 
Leiligheter med to rom eller mindre, og leiligheter med tre 
rom eller mer

X 0

Resipientundersøkelse Adventfjorden X X 350
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7 KONSEKVENSER

7.1 For miljøet

Tiltakene som skal gjennomføres for å deponere mindre avfall vil øke levetiden til deponiet 
og forhindre etablering av et nytt deponi. I tillegg vil gjenvinning av avfall i stedet får å legge 
det på deponi antagelig gi en miljøgevinst.

Tiltak som skal gjennomføres for miljøoppfølging av deponiet samt oppsamling og rensing av 
sigevann vil forebygge forurensning fra deponiet. 

Ved å få en renere papirfraksjon kan en få til materialgjenvinning av papiret i stedet for 
energigjenvinning.

7.2 For renovasjonsgebyrene

Renovasjonsgebyrene totalt sett dekker ikke Bydrifts kostnader i dag, og fører til et 
akkumulert underskudd på ca. kr 9,7 mill. i 2015. Gebyrene må derfor økes, og siden
fordelingen av kostnadene mellom husholdninger og næringsliv er i husholdningenes 
disfavør, må gebyrene på næringsavfall økes med ca. 25 %, selv om avfallsplanen ikke 
legger opp til store investeringer i planperioden. Gebyret for husholdningene behøver ikke 
økes utover vanlig prisstigning.
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Vedlegg 1

Måloppnåelse fra forrige avfallsplan
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Det er som en forberedelse til ny avfallsplan og mål i den foretatt en vurdering av 
måloppnåelsen i den forrige avfallsplanen for Longyearbyen (for 2005 – 2010). 
Måloppnåelsen er generelt bra for mål som er målt, men det mangler en brukerundersøkelse 
for å sjekke måloppnåelse for en del av delmålene.

Måloppnåelse av de 20 delmålene i avfallsplanen ser slik ut:

Oppnådd: 5

Nesten oppnådd: 2

Ikke målt, krever brukerundersøkelse: 9

Ikke/vanskelig målbart: 3

Ikke under Bydrifts myndighetsområde: 1

Under er det foretatt en gjennomgang av måloppnåelse for visjonen og de enkelte målene.

VISJON OG OVERORDNEDE MÅL

 Avfall i Longyearbyen skal håndteres på en slik måte at Longyearbyen fremstår som 
en verdiginnfallsport til en av verdens best forvaltede villmarker.

 Avfallshåndteringen i Longyearbyen skal ressurs- og miljømessig være minst like god 
som på fastlandet. 

Status: Hovedmål for avfallshåndteringen er for generelle til at måloppnåelse kan evalueres.

FØRINGER FOR AVFALLSHÅNDTERINGEN

 ”Føre-var”-prinsippet skal legges til grunn for all avfallshåndtering. 

 Miljøhensyn skal veie tyngst ved konflikt med andre interesser. 

 Fastlandets lov- og regelverk skal følges inntil vi er sikre på at evt avvik er 
miljømessig eller samfunnsøkonomisk bedre.

Status: Føringer for avfallshåndteringen er for generelle til at måloppnåelse kan evalueres

DELMÅL

Avfallsforebygging

Nasjonalt resultatmål: Utviklingen i generert mengde avfall skal være vesentlig lavere enn 
den økonomiske veksten.

Mål for videre arbeid på avfallssektoren:

 Veksten totalt i kg avfall pr innbygger og år skal ikke være høyere enn 
landsgjennomsnittet.

Status: Målet er oppnådd.
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Kildesortering, gjenvinning og behandling av avfallsfraksjonene

Indirekte nasjonalt resultatmål:

 Basert på at mengden avfall til sluttbehandling skal reduseres i tråd med hva som er
et samfunnsøkonomisk og miljømessig fornuftig nivå, tas det sikte på at mengden 
som gjenvinnes innen 2010 skal være om lag 75 % av generert avfallsmengde. 

 Praktisk talt alt farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om, og enten gå til gjenvinning 
eller være sikret tilstrekkelig nasjonal behandlingskapasitet.

Mål i lokalsamfunnsplanen: 

Det skal jobbes med å få en vesentlig økning av gjenvinning/resirkulering av avfallet.
Mål for videre arbeid på avfallssektoren:

 Innen 2007 skal maksimalt 10 % av total avfallsmengde utenom inert avfall gå til 
deponi på Svalbard.

Status: Målet er oppnådd i 2008: 3,5 %.

 Innen 2010 skal 75 % av både husholdningsavfallet og næringsavfallet 
gjenvinnes.

Status: Målet er oppnådd i 2008 og 2009.

 Alt farlig avfall/spesialavfall skal tas forsvarlig hånd om.

Status: Ikke målt / ikke mulig å måle.

 Innen 2010 skal 90 % av brukerne fullt og helt slutte opp om de 
sorteringsordninger det legges opp til for avfallet.

Status: Ikke målt. Krever brukerundersøkelse. 

Oppsamling og innsamling

Mål for videre arbeid på avfallssektoren:

 Innen 2007 skal maksimalt 10 % av innbyggerne ha opplevd overfylte 
oppsamlingsbeholdere for noen av avfallsfraksjonene pr måned.

Status: Ikke målt. Krever brukerundersøkelse.

 Innen 2010 skal 90 % av brukerne være fornøyd med både den praktiske 
løsningen og den estetiske utformingen av oppsamlingssystemet.

Status: Ikke målt. Krever brukerundersøkelse.

 Det skal ikke forekomme ulykker som følge av oppsamling og innsamling av 
avfall.

Status: Oppnådd

Avfallsbehandlingsanlegg

Mål i lokalsamfunnsplanen: 

Behandling av restavfallet skal skje på en miljømessig forsvarlig måte.
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Mål for videre arbeid på avfallssektoren:

 Avfallsanlegg som deponi og mottak/sorteringsanlegg skal tilfredsstille de til 
enhver tid gjeldende tillatelser og forskrifter.

Status: Oppnådd i sin helhet med noen få unntak

 Det skal ikke forekomme personskade som følge av avfallsanleggenes drift.

Status: Oppnådd

 Avfallsmottaket skal i 2010 oppleves som et funksjonelt sted å levere avfall for 90 
% av brukerne.

Status: Ikke målt. Krever brukerundersøkelse.

Hensatt avfall, forsøpling og villfyllinger

Mål i lokalsamfunnsplanen: 

Longyearbyen skal være ”ren & pen”. Det skal være et sted vi trives i, og som vi 
gjerne viser frem til besøkende.

Mål for videre arbeid på avfallssektoren: 

 90 % av innbyggere og turister skal oppleve Longyearbyen som et sted uten 
forsøpling, villfyllinger og hensatt avfall.

Status: Ikke målt. Krever brukerundersøkelse.

 Villfyllinger skal ikke forkomme.

Status: Ikke målt.

Informasjon, kommunikasjon, holdninger og service

Mål i lokalsamfunnsplanen: 

Å leve i et nesten urørt villmarksområde krever en bevisstgjøring fra vår side på en 
”skånsom” og bærekraftig bruk av natur.

Fra BYDRIFT KFs strategiske plan: 

BYDRIFT KF skal utføre sine oppgaver slik at selskapet oppnår anerkjennelse og 
respekt for sitt arbeid. 

BYDRIFT KF skal ha god kundeservice og effektiv saksbehandling.

BYDRIFT KF skal være utadrettet i sin virksomhet og lydhør overfor omgivelsene.

Mål for videre arbeid på avfallssektoren: 

 Innen 2010 skal 90 % av brukerne være fornøyd med informasjon om 
renovasjonsordningen.

Status: Ikke målt. Krever brukerundersøkelse.
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 Innen 2010 skal 90 % av brukerne være fornøyd med servicen de opplever når de 
er i kontakt med forvaltere, utøvere av renovasjonstjenesten eller ved levering til 
avfallsanlegget.

Status: Ikke målt. Krever brukerundersøkelse.

 Alle brukere skal vite hvor de skal henvende seg i saker som gjelder avfall og 
renovasjon.

Status: Ikke målt. Krever brukerundersøkelse.

 I 2007 skal 80 % av brukerne være fornøyd med renovasjonstjenesten i sin 
helhet, og innen 2010 skal tallet være 90 %.

Status: Ikke målt. Krever brukerundersøkelse.

Renovasjonsgebyr

Mål i lokalsamfunnsplanen: 

Forholdene skal legges til rette for eksisterende næringsliv og ønskede 
nyetableringer, herunder menes sikring av tilstrekkelig og formålstjenlig næringsareal, 
at det jobbes for like konkurransevilkår, og at næringslivet kan forholde seg til 
forutsigbare rammevilkår (energipriser, generelt gunstige og kostnadsriktige priser).

Mål for videre arbeid på avfallssektoren:

 Renovasjonsgebyret for husholdninger skal være lavene enn den dyreste 
kommunen på fastlandet, men likevel ikke høyere enn landsgjennomsnittet  + 50 
%.

Status: Nesten oppnådd.

 Gebyret for levering av avfall fra næringslivet skal ikke være mer enn ca 30 % 
høyere enn en sammenlignbar region i Finnmark

Status: Ikke målbart.

Rammebetingelser

Fra stortingsmeldingen om Svalbard: 

Regjeringen vil sørge for å etablere de rammebetingelser som er nødvendig for å 
sikre en avfallshåndtering på Svalbard som er minst på høyde med fastlandet, og 
som samsvarer med de nasjonale miljømålene for øygruppen.

Mål i lokalsamfunnsplanen: 

Det er viktig å sikre en god dialog med naturvernmyndighetene slik at 
lokalbefolkningens synspunkter blir hørt.

Mål for videre arbeid på avfallssektoren:

 Det skal sikres rammebetingelser som gjør det mulig å oppnå denne planens mål 
for avfallshåndtering.

Status: Ikke under Bydrifts myndighetsområde.



Vedlegg 2

Status pr mai 2011 vedr. tiltak i avfallsplanen 2005



Status pr mai 2011 vedr tiltak i avfallsplanen 2005-2010   
 

Nr. Tiltak Ansvar Frist 

1 
Tiltak:Matavfall til avløp.  
Installering av matavfallskverner i hvert kjøkken gjennomført. 
 

Bydrift/L
L 

ok 

2 Tiltak: Redusere mengden uadressert reklame  

Status: Har vært i dialog med posten, men kom ikke frem til noen 
løsning. 

LL  

3 
Tiltak: Stimulere til etablering av ombruksmarked  

Status: Bruktikken startet opp tidlig høsten 06, der UNIS studenter 
driver denne i gamle ventilhuset på torget. Tiltaket gjennomført. 

Bydrift OK 

4 Tiltak: Panteordning for plastflasker som har pant på fastlandet.  

Det har vært dialog mellom LL og COOP vedr. panteordning (2006?). 
Avventer utspill fra COOP. 

LL  

5 Tiltak: Restavfall: Levere til energiutnyttelse på fastlandet  Bydrift ok 

6 Tiltak: Metallemballasje: Inkludere i ordning for aluminium  Bydrift ok 

7 
Tiltak: Tekstiler: Egne oppsamlingsbeholdere for brukbare tekstiler.  

Fretex tok kontakt i 2008 vedrørende innsamling kan skje gjennom 
deres system. Intet hørt siden. 

Bydrift  

8 
Tiltak: Farlig avfall/småelektronikk: Utdeling/henting av ”rød boks”  

Bydrift ok 

9 
Tiltak: Farlig avfall: Etablere innsamlingspunkt i småbåthavna sammen 
med To-takteren 

Har vært i dialog med To takteren og de var skeptisk til å ha 
innsamlingsutstyr der ute. Frykter at allslags avfall blir hensatt uten å ha 
kontroll over hva det er.  

Bydrift Utgår 

10 Tiltak: Grovavfall: Mellomlagring/kverning/behandling som restavfall  Bydrift ok 

11 
Tiltak: Trevirke: Oppkapping/grovflising til ved, avsetning til Avinor 

eller etablering av flisfyringsanlegg på avfallsanlegget 
 
Status: Tiltaket er vurdert, men Avinor er ikke interessert og fjernvarme 
skal legges frem til Avfallsanlegget slik at behovet for oppvarming av 
anlegget ikke er til stede. Tiltaket føres derfor ut av listen. 

 Utgår 

12 
Tiltak: Metall: Sortering, mellomlagring og forsendelse til fastlandet  

Bydrift ok 

13 
Tiltak: Scooter- og bilvrak: Panteordning  

Status: SNSK har ansvar for innsamling av hensatte scooter- og bilvrak 
LL utgår 

14 Tiltak: Mottaksordning for avfall fra skip og gebyr i havneavgiften  

Status: Avfall levert fra oversjøiske skip blir mottatt og sendt til 
fastlandet i egne containere. Dette er ivaretatt i havnegebyrene 

Longye
arbyen 
havn 

ok 

15 
Tiltak: Krav om avfallsplaner og oppfølging av byggesaker  

LL ok 

16 
Tiltak: Innkjøp av matavfallskverner og kildesorteringsutstyr for 
kjøkkenbenken for alle husholdninger 

Bydrift ok 

17 
Tiltak: Estetisk forbedring av oppsamlingsenheter og steder  
 
Status: Nye containere er innkjøpt og utplassering pågår fortløpende. 

Bydrift ok 



18 Anbud for opp- og innsamling av avfall  Bydrift ok 

19 
Tiltak: Utarbeidelse av renovasjonsforskrift inkl krav om tømming av 
fett – oljeutskillere 

LL  

20 
Tiltak: Anbud for drift av avfallsanlegget og deponiet inkl emballering, 
transport og avsetning for avfallsfraksjonene. 

Bydrift ok 

21 
Tiltak: Etablering av mellomlager for eksempel på Hotellneset.  

LL ok 

22 
Tiltak: Plan for avfallsanlegget inkl ”oppstramming” og informasjon.  

Bydrift pågår 

23 Tiltak: Miljørisikovurdering av deponiet  Bydrift ok 

24 
Tiltak: Drifts- og avslutningsplan for deponiet  

Bydrift ok 

25 
Tiltak: Søknad om ny konsesjon for deponiet  

Bydrift ok 

26 
Tiltak: Utredning for å finne nytt askedeponi  
Konsekvensutredning klar for høring. 

Bydrift pågår 

27 
Tiltak: Registrering og oppfølging av klager på forsøpling.  

Det er forurenser som primært har ansvar for hensatt avfall, sekundært 
er det SNSK som grunneier som er ansvarlig for hensatt avfall i byen.  

Ligger 
ikke 

under 
LL 

 

28 
Tiltak: Årlig Rusken-aksjon  

Status: Rydding med skoleelever etter skoleslutt vil gå som vanlig i 
samarbeid med SNSK. 

Bydrift årlig 

29 
Tiltak: Info om ny renovasjonsordning når ny kontrakt iverksettes  

Bydrift ok 

30 
Tiltak: Årlig informasjonsskriv om avfall til alle brukere  

Bydrift  

31 
Tiltak: Egen informasjon til næringslivet om kildesortering, avfalls-
reduksjon og håndtering av farlig avfall. 

Bydrift  

32 
Tiltak. Informasjonsdrypp med tips for å redusere avfallsmengden.  

Bydrift  

33 Tiltak: Generelt mer aktiv informasjon i Svalbardposten om avfall Bydrift  

34 
Tiltak: Årlig informasjon sammen med strømregningen.  

Bydrift  

35 
Tiltak: Mer aktiv bruk av Bydrifts og LLs internettsider  

Bydrift  

36 
Tiltak: Informasjonsskriv om avfallshåndtering til nye innbyggere.  

LL  

37 
Tiltak: Holdningsskapende arbeid i skole og barnehage.  

LL  

38 
Tiltak: Miljøpris for god innsats på avfallssiden  

LL  

39 
Tiltak: Sammenligne mengder og gebyr og fortelle om utviklingen  

Bydrift  

40 
Tiltak: Brukerundersøkelse for renovasjon 2009 

LL  

41 
Tiltak. Bedre kontrollen/sørge for at næringsavfallet er selvfinansierende 

Bydrift ok 

42 
Tiltak: Vurdere evt salgssystem for levering av kildesortert avfall på 
avfallsanlegget 

Bydrift utgår 
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Avslutningsplan deponiet. Koter og profiler fra 2008











Vedlegg 5

Økonomioversikt inkl. selvkostberegning for Bydrifts 
renovasjonstjeneste



RENOVASJON - selvkostberegning

Kostnader
Fordelings-

nøkkel 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Direkte kostnader (eks rente og avskrivninger) 100 % 9 724 873 9 724 873 9 724 873 9 724 873 9 724 873 9 724 873 7 337 258 6 301 497 5 508 660 4 598 282 3 757 226 2 832 040 2 821 687
Andels kosntader VVA felles, avd 569x 33 % -
Sum kostnad kjerneprodukt 9 724 873 9 724 873 9 724 873 9 724 873 9 724 873 9 724 873 7 337 258 6 301 497 5 508 660 4 598 282 3 757 226 2 832 040 2 821 687
Administrasjon avdeling, avd 561x 20 % - 344 200 174 311 485 595 233 325 217 437 347 854 257 867
Administrasjon LL, % av kjerneprodukt 6 % 628 227 628 227 628 227 628 227 628 227 628 227 378 090 378 090 330 520 275 897 263 006 189 358 200 889
Finansiell garanti for avfallsdeponi 155 000 155 000 155 000 155 000 155 000 0
Kapitalkostnader 1 946 183 2 006 690 1 826 387 1 601 564 1 440 619 1 306 230 1 179 745 0 0 0 0 0 0
Totale kostnader 12 454 283 12 514 790 12 334 486 12 109 663 11 948 718 11 659 329 9 239 293 6 853 897 6 324 774 5 107 504 4 237 669 3 369 252 3 280 443
Inntekter 100 % 8 459 410 8 459 410 8 459 410 8 459 410 8 459 410 8 459 410 8 834 775 8 235 317 6 385 381 5 468 502 4 369 559 3 362 072 3 005 982
Netto -3 994 873 -4 055 380 -3 875 077 -3 650 253 -3 489 309 -3 199 919 -404 518 1 381 420 60 607 360 998 131 890 -7 180 -274 461
DB 0,68 0,68 0,69 0,70 0,71 0,73 0,96 1,03 0,97 1,01 1,02 1,00 0,92
Akkumulert -22 669 328 -18 674 455 -14 619 076 -10 743 999 -7 093 746 -3 604 437 -404 518 1 653 274 271 854 211 247 -149 751 -281 641 -274 461
Kalkulatorisk rentesats (3 mnd Stats obl + 1 %) 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,46 3,71
Kalkulatorisk rente -841 032 -692 822 -542 368 -398 602 -263 178 -124 714 -15 008
Akkumulert resultat -23 510 361 -19 367 278 -15 161 443 -11 142 601 -7 356 924 -3 729 151 -419 525

Kapitalkostnader
Saldo 1.1 9 313 394 10 944 303 10 375 213 9 606 123 8 707 033 8 612 478 7 939 763
Tilgang      (kontroll-sum mot avskrivningsarket) 16 602 888 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 101 157 1 561 968
Avgang
Saldo før avskrivning 9 313 394 10 944 303 12 375 213 11 606 123 10 707 033 9 713 635 9 501 731
Avskriv (liniærmetoden) (starter året etter tilgang) -1 630 910 -1 630 910 -1 430 910 -1 230 910 -1 100 910 -1 006 602 -889 253
Saldo 31.12 7 682 484 9 313 394 10 944 303 10 375 213 9 606 123 8 707 033 8 612 478
Kalkulatorisk rentesats (3 mnd Stats obl + 1 %) 3,71 % 3,71 % 3,71 % 3,71 % 3,71 % 3,46 % 3,51 %
Kalkulatorisk rente 315 274 375 780 395 477 370 654 339 709 299 628 290 492

Hva skjer hvis vi øker gebyrene 1 gang ut over prisstigning med
Total kostnader 12 454 283 12 514 790 12 334 486 12 109 663 11 948 718
Inntekter 10 % 9 305 351 9 305 351 9 305 351 9 305 351 9 305 351
Netto -3 148 932 -3 209 439 -3 029 136 -2 804 312 -2 643 368
DB 0,75 0,74 0,75 0,77 0,78
Akkumulert -20 235 804 -16 475 626 -12 791 618 -9 413 251 -6 372 518
Kalkulatorisk rentesats 3,71 % -750 748 -611 246 -474 569 -349 232 -236 420
Akkumulert resultat (+ = "overskudd") -20 986 552 -17 086 872 -13 266 187 -9 762 483 -6 608 939

Hva skjer hvis vi øker gebyrene ut over prisstigning årlig med
Total kostnader 12 454 283 12 514 790 12 334 486 12 109 663 11 948 718
Inntekter 7,5 % 12 144 577 11 297 281 10 509 098 9 775 905 9 093 865
Netto -309 706 -1 217 509 -1 825 388 -2 333 758 -2 854 853
DB 0,98 0,90 0,85 0,81 0,76
Akkumulert -13 755 790 -12 965 080 -11 327 327 -9 162 028 -6 584 003
Kalkulatorisk rentesats 3,71 % -510 340 -481 004 -420 244 -339 911 -244 267
Akkumulert resultat (+ = "overskudd") -14 266 130 -13 446 084 -11 747 571 -9 501 939 -6 828 270



Vedlegg 6

Avfallsstatistikk – fordeling husholdning næring



AVFALLSSTATISTIKK I LONGYEARBYEN

Fraksjon 2005 2006 2007 2008 2009 2010  +/- %
Papir 61 860 90 000 68 651 59 562 88 210 61 500 -30,3
Papp 97 480 76 120 83 931 98 830 73 540 68 840 -6,4
Glass 61 760 74 640 69 060 74 580 78 440 81 260 3,6
Metallembalsje 9 460 7 780 6 280 4 960 13 960 14 300 2,4
Metaller 53 880 144 240 194 430 182 400 182 490 110 220 -39,6
Gips/betong 48 000 151 653 250 830 105 840 252 241 91 180 -63,9
Treverk 152 200 390 080 544 222 488 960 395 771 66 800 -83,1
EE-avfall 21 144 18 452 36 753 15 059 45 456 33 469 -26,4
Farlig avfall 47 747 37 971 53 199 100 828 68 494 60 449 -11,7
Deponirest 462 304 289 670 50 980 78 112 151 728 93 520 -38,4
Brennbart restavfall 877 700 847 230 1 033 198 956 921 1 341 186 1 157 630 -13,7
Sum deponert 1 601 964 1 753 273 837 685 258 532 482 409 313 740 -35,0
Sum gjenvinning 299 451 304 963 1 560 929 1 907 520 2 209 107 1 525 428 -30,9
Sum avfallsmengde 1 893 535 2 127 836 2 398 614 2 166 052 2 691 516 1 839 168 -31,7
Befolkning 1902 1966 2013 2032 2017 2010 -0,3
Avfallsmengde pr.pers 996 1 082 1 192 1 066 1 334 915 -31,4
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