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Abstract 

Svalbard is an Arctic Archipelago in the Arctic Ocean that is governed by Norway and the 
main city is Longyearbyen. In Longyearbyen, much like any other place, there is 
contaminating activities going on. This report is concentrated on the emissions via 
sewage water into marine environments.  
 
In the Arctic, climate change is very noticeable and there are many different instruments 
that could prevent the pollution of these vulnerable areas. During the time working on 
this report these instruments have shown that they are not functioning as supposed, 
with regards to the sewage management in Longyearbyen. 
 
There is no sewerage in the town which inhabits 2300 permanent residents and where 
there were, in the year of 2015, 128 000 overnight stays of tourists.  
The pollution of the unfiltered sewage water allowed into Adventfjorden has been 
permitted by the governing organisation, Sysselmannen on Svalbard. Sysselmannen has 
given the municipality permission with support from the environmental protection law 
of Svalbard (Svalbardmiljøloven) to systematically release the polluted water into the 
marine environments. 
 
The goal with this report is to examine the current pollution situation with the existing 
governance and to understand why it has been permitted to release untreated sewage 
water into the fjord.  
The result shows that the reason there is an implementation deficit is because of the 
formulation of the action rules, no clear milestones and the lack of feedback mechanisms 
in the enforcement. This important result can lead to changed governance so that it 
could reach its full potential. 
By keeping the goals clear when designing the enforcement they can achieve their goals. 

The conclusion of this report is that an implementation of governance can protect the 

vulnerable Arctic marine environments.



Sammanfattning 

Svalbard är en arktisk ögrupp i Norra ishavet som förvaltas av Norge och huvudorten är 
Longyearbyen. I Longyearbyen och som på alla andra platser pågår förorenande 
aktiviteter, denna rapport är avgränsad till utsläpp via avloppsvatten till marina miljöer. 
I Arktis märks klimatförändringarna tydligt, det finns många olika styrmedel som skulle 
kunna förhindra föroreningen av dessa sårbara områden. Styrmedel som det visat sig 
under arbetet med den här rapporten inte fungerar som det var tänkt, med åsyftan på 
avloppshanteringen i Longyearbyen. Det finns inget avloppsreningsverk i byn där det 
bor ca 2300 fastboende och gästdygnen uppgick år 2015 till 128 000. Utsläppet av det 
orenade avloppsvattnet ut i Adventfjorden tillåts av det kravställande organet 
Sysselmannen på Svalbard, som gett kommunen tillstånd med lagstöd i 
Svalbardmiljöloven, att systematiskt släppa ut det förorenade avloppsvattnet. 
Målet med denna rapport är att undersöka den nuvarande utsläppssituationen med 
gällande styrmedel och att förstå varför tillståndet till utsläppet av det orenade 
avloppsvattnet getts. Resultatet visar att formuleringen av handlingsregler och 
avsaknad av delmål, indikatorer och återkopplingsmekanismer för genomdrivande av 
styrmedel, är anledningen till varför styrmedlet inte fungerar som tänkt. 
Detta viktiga resultat kan leda till en förändring vid genomdrivandet av styrmedlet, så 
att det kan uppnå sin fulla potential. 
Med klara och tydliga målsättningar vid utformandet av styrmedel uppnår de sina 
syften. 
Kontentan av den här rapporten är att styrmedel som används på rätt sätt kan beskydda 
de sårbara Arktiska marina miljöerna. 
 
 
 
 
 
 

Förord 

Under tre års tid har Longyearbyen som samhälle och dess miljömässiga utmaningar 
inspirerat och förbryllat mig. Min studietid vid Mittuniversitetet har gett mig 
möjligheten att studera och analysera många olika delar av denna fantastiska plats. Jag 
är tacksam och glad för att jag fick chansen att färdigställa mina studier på distans och 
vill rikta ett tack till programansvarig Erik Grönlund som gav mig möjligheten att göra 
det. Jag vill också tacka mina handledare Siri Ström och Anders Jonsson för bra 
handledning och samarbete under examensarbetets gång. Ett stort tack ges också till 
Solvår Reiten vid Sysselmannen på Svalbard för ett enormt tålamod och X antal mejl 
med frågor och ifrågasättande från min sida. Tack också till min mamma som 
korrekturläst och gjort om min norsk-svenska till ren svenska igen samt tack till 
Nathalie Nygren och Lina Wold för bra samarbete och oräkneliga antal sms och samtal 
under åren på Ekoentreprenörprogrammet. 
 
Förklaring 
Recipient – Mottagaren av avloppsvatten, lakvatten eller annan förorening, vanligen en sjö, hav 
eller annat vattendrag. 
Resiliens – Kapaciteten hos ett system, dess motståndskraft, förmåga till anpassning och 
återhämtning samt utveckling. 
BOD - parameter som anger vattnets innehåll av syreförbrukande organiskt material.
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Arktis är den region i världen som klimatförändringar syns allra mest. Ökade 
temperaturer i hav och luft medför varmare temperaturer som i sin tur leder till 
avsmältning, ökad havsnivå och minskad reciliens (Arctic Council, 2013). Detta område 
är värt att skyddas för existensen av biologisk mångfald och framtida generationer. 
Svalbard med Longyearbyen som huvudort har cirka 2300 invånare och ligger mitt i 
detta sårbara område och tillhör enligt ”Spetsbergentraktaten” Norge. Norge omfattas 
av flera internationella styrmedel, bland annat Havsrättskonventionen och 
Osparkonventionen som finns till för att skydda marina miljöer från dumpning och 
föroreningar från bland annat landbaserade källor. Trots detta pågår en systematisk 
tillförsel av föroreningar till de marina miljöerna via bland annat det orenade avloppet i 
samhället.  
Avloppshanteringen i Longyearbyen är omodern och en förorenare av de marina 
miljöerna i det Arktiska havet.  
I Longyearbyen finns det inget avloppsreningsverk, något som leder till systematisk 
tillförande av föroreningar såsom: exkrementer, föremål som spolas ned, spillvatten 
från industrier & oljeavskiljare mm, tvättmedel, lösningsmedel och allt annat som går att 
spola ner i ett avlopp följer med vattnet ut i det sårbara Arktiska havet.  
Detta förlopp orsakas av mänsklig aktivitet i detta område och skyddas per idag inte av 
den norska så kallade ”Forurensningsloven” (föroreningslagen) då denna lag om 
förorening endast gäller det norska fastlandet och inte Svalbard (Lovdata, 2016). På 
Svalbard finns istället ”Svalbardmiljøloven” (Svalbardmiljölagen)som ämnar 
upprätthålla en så gott som oberörd miljö på Svalbard gällande; vildmark, landskap, 
flora & fauna och kulturminnen. Det finns också flera internationella konventioner som 
kan passa in på beskrivningen av hanteringen av avloppet i Longyearbyen. Dessa 
fokuserar, bland annat, på förorening och dumpning till marina miljöer från 
landbaserade källor. Några av dessa analyseras i denna rapport och sammankopplar 
förvaltningsmål antagna av den norska regeringen och andra aktuella styrmedel, med 
dagens aktuella situation. På lång sikt kan Longyearbyen Lokalstyre (kommunen) tyckas 
vara en pådrivare till den systematiska försämringen av marina miljöer. Detta sker med 
tillstånd utfärdat av ansvarig miljömyndighet på Svalbard. 
I Longyearbyen skapas dessutom elektricitet och värme med hjälp av ett koleldat 
kraftverk, en form av förbränning som anses vara en stor pådrivare av 
klimatförändringarna. Denna form av energiförsörjning och det orenade avloppsvattnet 
kan anses som gammalmodig och ej heller tillämpad enligt Svalbardmiljøloven; 2 kap. 10 
§ Miljømessige teknikker og innsatsfaktorer (Användning av bästa möjliga 
teknik)(Lovdata, 2016).  
För att uppnå en långsiktig hållbar förvaltning av Arktis krävs det att styrmedel som är 
ämnade att förhindra försämringen efterföljs. Det är i nuläget stort fokus på miljö och 
klimat i världen och det är viktigt att den som tror sig kunna påverka beslutsfattare, gör 
det. Och å andra sidan, att beslutsfattare följer de styrmedel som finns tillgängligt både 
nationellt och internationellt.  
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1.2 Problemformulering 
Denna rapport skall undersöka vad Norge som suveränitetsland över Svalbard har för 
mål med förvaltningen av dess miljö och om det finns några internationella eller 
nationella styrmedel som kan användas som ramverk för förvaltningen?  
För att förstå det rättsliga sammanhanget som också kan ha en betydelse för hur 
avloppshanteringen fungerar idag, är det viktigt att undersöka om det finns några lag- 
och regelverk som Svalbard omfattas av och som kan ha inflytande på hur 
avloppshanteringen fungerar idag? 
En fråga som blir viktig för att förstå helheten runt situationen är, hur ser 
utsläppssituationen via avlopp ut i nuläget och går det att tydliggöra det?  
Och tillsist för att knyta ihop resultatet av materialinsamlingen ställs frågan om 
huruvida dagens avloppssituation är i linje med gällande identifierade lag- och regelverk 
och om inte vad beror i sådana fall gapet mellan mål och resultat/handling på? Kan 
rekommendationer ges baserade på resultatet av nyskapad kunskap som rapporten 
tillfört? 
 

1.3 Syfte 
Det största, viktigaste och egentliga målet för denna rapport är att beskydda Arktis och 
dess unika marina miljöer genom att skapa en miljömässig förståelse bland 
beslutsfattare.  
Syftet med denna rapport är att avbilda den miljömässiga problematiken runt den 
befintliga avloppshanteringen i Longyearbyen och dess potentiella miljöskadliga 
aktivitet. Rapporten ämnar ge en tydlig bild över huruvida gällande internationella och 
nationella styrmedel för marina miljöer efterföljs med avseende på avloppshanteringen. 
Syftet med att avbilda situationen är att ge en tydlig och förståelig bild över 
Longyearbyen Lokalstyres hantering av avloppsvatten och dess potentiella negativa 
miljöpåverkan. 
För att problemet skall kunna åtgärdas har rapporten som syfte att utforma material 
som skall kunna användas till att ta fram underlag för beslutsfattare. Meningen är därför 
att rapporten skall sammanfatta den miljömässiga problematiken mellan styrmedel och 
myndighetsutövande samt att försöka ge rekommendationer på aktiviteter som skulle 
kunna minska gapet mellan mål och handling/resultat. Med det resultat som denna 
rapport visar syftar författaren på att bidra till ökad hänsyn för miljö och ekosystem i 
Arktis. 
 

1.4 Mål 
Det tros finnas ett gap mellan mål och handling/resultat, denna rapport skall undersöka 
förekomst och orsak till det eventuella gapet. 
Målet med sammanställningen av resultaten är att skapa förståelse för gapet samt 
försöka se lösningar på problem och ge rekommendationer som enligt befintliga 
styrmedel kan leda till förbättring av den nuvarande avloppssituationen.  
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1.5 Frågeställning 
 
Hur ser nuvarande avloppsutsläppssituation ut i Longyearbyen i relation till gällande 
internationella och nationella styrmedel och förvaltningsmål, samt finns det en 
förekomst av gap, vad är orsaken i sådana fall och vilka lösningar finns på situationen? 

 

1.6 Avgränsning 
Rapporten avgränsas till utsläpp via avlopp till marina miljöer i Longyearbyen, andra 
platser på ögruppen är inte inräknade på grund av avstånd och avsaknad av 
infrastruktur.  
Provtagningar av sediment, vatten och liknande kommer inte att tas i samband med 
utformningen av denna rapport, vid behov av sådan information kommer den att tas 
utifrån befintliga miljökonsekvensbeskrivningar och tidigare provtagningar. 
Anledningen är att det finns relativt färska resultat tillgängliga från 
miljökonsekvensbeskrivningar och tidigare undersökningar. 
För att hålla rapporten inom ramen för offentlig förvaltning kommer analysen att utgå 
från att Longyearbyen Lokalsstyres perspektiv på avloppshanteringen. 
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2. Metod 

2.1 Nulägesanalys 
En nulägesanalys har gjorts och den innefattar en beskrivning av den nuvarande 
utsläppssituationen, analys av styrmedel samt en sammanställning av resultatet. 
Nulägesanalysen har utförts för att skapa förståelse för gapet mellan mål och 
resultat/handling. Resultatet av den totala nulägesanalysen baseras på teori och 
resultatet från delmomenten och analyser av befintliga miljökonsekvensbeskrivningar 
och utredningar. 

2.2 Utsläppssituationen 
En beskrivande objektiv analys av den rådande utsläppssituationen till marina miljöer i 
Longyearbyen har gjorts.  Analysen baseras till stor del på kommunikation med 
kommunen och ansvarig miljömyndighet på ögruppen (Sysselmannen). Även personer 
inom näringslivet har blivit tillfrågade om deras verksamhet. 
Statistik och forskning har används för att kunna sammanställa värden och mängden 
förorenande utsläpp. 
Utsläppssituationen har visualiserats för att ge en förtydligande syn på resultaten i 
analysen. 
         

2.3 Analys av styrmedel 
Utsläppssituationen har jämförts mot några av de gällande styrmedel som ligger till 
grund för beslutsfattare i Norge. Detta har gjorts genom att studera de paragrafer och 
bilagor som omfattar de styrmedel analysen omfattar samt genom att intervjua 
personer som kan ha annan värdefull information om styrmedlet. Analysen av 
styrmedlen ämnar försöka utstaka mål och syfte med styrmedlet som inte är direkt 
antagna. Analysen över styrmedel har till sist jämförts för att få ett resultat över om 
dagens utsläppssituation uppfyller syftet med styrmedlen eller inte. Med analysen som 
bakgrund diskuteras bakgrunden till det gap mellan mål och handling som identifierats i 
rapporten. 
 

2.4 Sammanställning 
Sammanställning av resultat har gjorts i tabellform. Tabellerna ämnar ge direkta svar på 
huruvida styrmedel efterföljs enligt teorin samt att förloppet som presenteras i 
nulägesanalysen har jämförts mot identifierade styrmedel. 
 
 



 

 5 

3. Teori 

3.1 Styrmedel 
I samhället finns tre olika former av styrmedel; mjuka(informativa), ekonomiska och 
rättsliga, som kan används för att leda beslutsfattare att fatta rätt beslut och förhindra 
att jordens resurser brukas eller förbrukas på ett miljömässigt negativt sätt. Det 
vanligaste styrmedlet är lagen. Myndigheter kan varken kräva mer eller mindre än vad 
som finns lagstöd för (Carlman, Westerlund, 2007). För att syftet med lagen skall uppnås 
krävs det att den också finns formulerad som mål och delmål (Carlman, Westerlund, 
2007).  Med mjuka styrmedel menas att styra en människa eller ett land att agera och 
tänka efter värderingar. Med ekonomiska styrmedel menas att styra en människa eller 
land att agera för att slippa betala onödiga kostnader, som t.ex. extra skatt. Exempel på 
mjuka och hårda styrmedel kan vara att en kommun inspirerar och motiverar sin 
befolkning med ett miljövänligt transportsätt och bättre hälsa genom att cykla till jobbet 
istället för att köra bil. Genom att använda de mjuka styrmedlet knuffas befolkningen i 
den riktning kommunen önskar samtidigt som det ekonomiska styrmedlet då utgör att 
du spar pengar och slipper extra omkostnader för ägande av bil, bränsle och avgifter 
(Carlman, Westerlund, 2007). 
 

3.2 Arktiska rådet  
The Arctic Council (Arktiska rådet) är ett forum för samarbete, samordning och 
samverkan mellan de arktiska nationerna, arktisk ursprungsbefolkning och andra 
arktiska invånare. Forumet stödjer vanliga problem i arktiska områden och fokuserar i 
synnerhet på frågor om hållbar utveckling och miljöskydd i Arktis (The Arctic Council, 
2016).  

3.2.1 Arctic Monitoring and Assessment Programme  
Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) är en av sex arbetsgrupper inom 
The Arctic Council som arbetar med att övervaka och bedöma status i Arktis med fokus 
på föroreningar och klimatfrågor, att dokumentera nivåer och trender, vägar och 
processer och effekter på ekosystemen och människor. AMAP föreslår åtgärder för att 
minska tillhörande hot mot vederlag av regeringar, samt att på vetenskapliga grunder 
skapa stöd för beslutsfattare och politiker (AMAP, 2013). 
Arktiska vatten är speciellt känsliga för havsföroreningar. Två av anledningarna är att 
kallt vatten har högre kapacitet att lagra CO2 än varmt vatten och att mindre istäcken i 
Arktis skapar mindre resiliens som i sin tur värmer upp havet snabbare (AMAP, 2015).    
 

3.2.2 Protection of the Arctic Marine Environment  
Protection of the Arctic Marine Environment (PAME) är en av sex arbetsgrupper inom 
The Arctic Council som arbetar direkt mot beskyddande av de Arktiska marina 
miljöerna. Pågrund av förändrande förhållanden i Arktis öppnas nya vägar för t.ex. 
sjöfart och sökande efter fossila bränslen när isarna smälter. Avsmältningen av isar 
leder till både möjligheter och hot mot kustnära områden och marina miljöer som PAME 
bevakar. PAME:s arbetsområde är att beskydda Arktiska marina miljöer från både land- 
och havsbaserade aktiviteter samt att koordinera handlingsplaner och riktlinjer via 
existerande lagar (PAME, 2016). 



 

 6 

3.3 Uppfylla mål 
Det finns flera olika typer av mål som behandlas på olika sätt. För att uppnå syftet med 
det övergripande målet krävs det att en strategisk handling av målet leder till 
genomförande. Detta görs med hjälp av delmål och regler som kopplar samman det 
övergripande målet med genomdrivande av målet (Westerlund, 1997). 
Delmål behövs för att det övergripande målet skall vara möjligt att genomdriva, 
handlingsregler eller information används för styrning av handling fram till 
genomdrivande av mål. 
När ett mål skall uppnås med hjälp av ett rättsligt bindande styrmedel måste 
handlingsreglerna ha direkta mottagare (Westerlund, 1997). I fallet med 
avloppshanteringen i Longyearbyen är mottagaren kommunen (Longyearbyen 
Lokalstyre) som är ansvarig verksamhetsutövare. 
För att konstruera delmål för genomdrivande av miljörelaterade mål är ett bra 
alternativ att uppföra miljökvalitetsnormer som i sin tur används som indikatorer för att 
bevaka miljöstatus (Westerlund, 1997).  
 

3.4 Genomförande 
Mål kan utformas och antas utan att genomföras. Om inte delmålen på väg mot det 
övergripande målet blir till handling, utan att rättsligen strida mot uppfyllelsen av målet, 
skapas ett läge där inget av målen kan genomföras (Westerlund, 1997).  
Westerlund nämner följande som grundläggande och viktigt: ”Om lagen motverkar ett 
miljömål, medför detta normalt brister i det rättsliga genomförandet av miljömålet. Om 
lagen däremot är noga utformat för att fullt ut återspegla miljömålen, har därmed ett 
viktigt, men inte tillräckligt steg tagits i riktning mot genomförande av miljömålet” 
(Westerlund, 1997).  
Det finns många olika aspekter på varför inte mål genomförs. Ett exempel på varför det 
tar tid är fördröjningar i systemet. Först skall målet antas, sedan skall lagar stiftas i syfte 
att målet skall kunna genomföras och förseningar i detta system kallas för 
genomförandeunderskott (Westerlund, 1997). Genomförandeunderskott är 
förklaringen på gapet mellan mål och målgenomförande.  
För att mål skall kunna genomdrivas krävs det att alla inblandade parametrar innanför 
ett specifikt område arbetar utifrån och mot samma mål. Ett exempel på det är ”minskad 
trafik med fossila bränslen”, då måste sektorsöverskridande arbete ske inom t.ex. 
transport, miljöteknik och ekonomi, för att uppnå samma mål. Det spelar ingen roll om 
miljötekniken för genomförande finns och att laddningsstationer för elbilar är 
utplacerade efter vägen, om det är en för kostsam investering att göra som privatperson. 
På detta vis uppnår två sektorer målet medan en inte gör det, därmed uppnås inte det 
övergripande målet, som hade kunnat uppnås vid sektoröverskridande samverkande 
med möjlighet för alla parter att uppnå mål (Westerlund, 1997). 
Att formulera skriftliga mål är inte helt enkelt, Westerlund uttrycker en formel som 
beskriver vad som skall till för att delmål uppnås. 
 
 
Tabell 1: Visar genomförande av mål och delmål. Källa: En hållbar rättsordning, Staffan Westerlund, 1997. 

 
 
 
 

Mål Målformulering Handlingsregler Genomdrivande Resultat 
Klart Klar Tydliga Ändamålsenligt Träff 
Oklart  Oklart Otydliga Icke ändamålsenliga Miss 
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3.5 Suveränitetslandet Norge 
Norge förvaltar vissa delar av Antarktis och Svalbard samt öarna Bjørnøya, Hopen och 
Jan Mayen. Regeringen uttrycker att dessa områden är att betrakta som några av jordens 
sista stora områden med så gott som orörd natur med ett högt värde i sig självt 
samtidigt som att det är viktigt att bevara den biologiska mångfalden (Regjeringen, 
2016) . 
Den norska regeringen förväntar värre och snabbare klimatförändringar i Arktis än 
någon annanstans i världen och man är medveten om att temperaturen ökar i snabbare 
takt i detta område, än i andra delar av världen. Polar- och Nordområdesektionen i den 
norska regeringen uppger att konsekvenserna för ekosystemen och arter kan komma att 
bli dramatiska inom en snar framtid, och de fastslår att ”sätta in åtgärder för att 
begränsa klimatförändringarna är det viktigaste vi kan göra för att beskydda den 
arktiska miljön”. 
Regeringen satsar på en helhetlig, ekosystembaserad förvaltning av havsområdena i 
Arktis (Regjeringen, 2016).  
Regeringen menar att föroreningen av marina miljöer sker via hav- och luftströmmar 
och de påverkar de liv som finns i alla recipienter på ögruppen (Regeringen, 2016). 
Enligt Spetsbergentraktaten som ger Norge suveränitet över Svalbard skall miljöhänsyn 
alltid väga tyngst om konflikt mellan miljö och andra intressen på ögruppen skulle 
uppstå (Regeringen, 2016). (Genom detta blir miljön på Svalbard beroende av en hållbar 
förvaltning av de marina miljöerna (Regeringen, 2016). Förvaltningen av området sker 
enligt en prioritering av: stabilitet, hållbar resursförvaltning, beskyddande av 
naturmiljön samt energiförsörjningssäkerhet. 
 
Norge och Svalbard omfattas av Havsrättskonventionen som är ett viktigt verktyg då 
dennes innehåll är juridiskt bindande, tar hänsyn till rättvisa mellan stater samt att 
konventionen är ”det viktigaste verktyget av sitt slag för att främja klarheten och 
förutsägbarheten som är helt nödvändigt för att säkerställa energiförsörjning, 
ansvarsfull resursförvaltning av levande- och inte levande resurser samt att beskydda 
naturmiljön”(Regjeringen, 2016). På uppdrag av regeringen är det ”Klima- og 
miljødepartementet” (Klimat och miljömyndigheterna) via Sysselmannen på Svalbard 
som har det överordnade ansvaret för miljöförvaltning och dess viktigaste 
arbetsverktyg är Svalbardmiljøloven (Regjeringen, 2016).   
Svalbardmiljøloven med föreskrifter och förvaltningsplaner skall användas som ett 
verktyg för att bestämma hur lokalbefolkning, reseliv, forskning och annan aktivitet ska 
kunna nyttja området (Regjeringen, 2016).  
Miljøverndepartementet är den myndighet som ansvarar för Osparkonventionen och 
arbetar med att genomföra och utvärdera åtgärder för att beskydda och bevara 
ekosystem och biologisk mångfald i Nordost Atlanten. OSPAR skall också om nödvändigt 
arbeta för återställning av miljöskadade områden (Miljødirektoratet, 2016).  
Den norska regeringen uttrycker också att samarbetet inom det Arktiska rådet har stor 
betydelse för Norge och internationellt med respekt för havsrätten som ramverk för 
handling. Arbetet med Arktiska rådet skall leda till en hållbar utveckling och 
beskyddande av den Arktiska miljön (Regjeringen, 2016).  
Miljömyndigheten i Norge (Miljødirektoratet) har antagit miljömål med olika ansvariga 
verkställande organ som skall visa sammanhanget mellan miljö och samhälle samt att 
mäta dess aktivitet. Det är Norsk Polarinstitutt som är ansvarigt organ för 
polarområdena (Miljøstatus, 2016).   
Miljömål nummer 6: Polarområden, uttrycker i punkt 6.3 ett mål som benämns som: 
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”Negativ mänsklig påverkan och risk för påverkan på miljön i polarområden skall 
reduceras”. Detta mål är det som ses som väsentligt för rapportens syfte (Miljøstatus, 
2016).  
 

3.6 Havsrättskonventionen (The Law of the Sea) 
Norge har ratificerat FN:s Havsrättskonventionen som benämns som havets grundlag 
och reglerar användning av hav och marina resurser. Havsrättskonventionen är ett 
regelverk för alla FN:s medlemsstater och ligger till grund för de norska 
huvudprioriteringarna i havsområdena runt Svalbard (Regeringen, 2016).  
Havsrättskonventionen är indelad i olika sektioner där varje del inom konventionen 
förklaras i underliggande artiklar. I samtal med Niels Krabbe (12/5) på Hav och 
Vattenmyndigheten i Sverige berättade han att återkopplingskrav inom konventionen 
bara finns på vissa delar, och det finns heller inget FN organ eller annat huvudorgan som 
det rapporteras till. Heller inga fastställda mål, delmål eller indikationer finns antagna 
utöver de sektioner som finns inom konventionen. Krabbe menar att 
Havsrättskonventionen är att betrakta som en ramverkskonvention. 
I Havsrättskonventionen sektion 5 beskrivs internationella regler och nationell 
lagstiftning för att förhindra, begränsa och kontrollera föroreningar av marina miljöer. I 
sektion 6 förklaras hur verkställande skall gå till (FN:s Havsrättskonventionen).  
 
Sektion 5, Artikel 207 Förorening från landbaserade källor: 
1. Staterna skall anta lagar och förordningar för att förebygga, minska och kontrollera 

förorening av den marina miljön från landbaserade källor, inklusive floder, 
flodmynningar, rörledningar och avloppsanläggningar, med beaktande av 
internationellt överenskomna regler, normer och rekommenderade 
tillvägagångssätt och förfaranden. 

2. Staterna skall vidta andra åtgärder som är nödvändiga för att förhindra, begränsa 
och kontrollera sådan förorening. 

3. Staterna skall i detta avseende sträva mot att samordna sin politik på lämplig 
regional nivå. 

4. Staterna skall, särskilt genom behöriga internationella organisationer eller genom 
diplomatkonferens, fastställa globala och regionala regler, normer och 
rekommenderade tillvägagångssätt och förfaranden för att förhindra, begränsa 
och kontrollera förorening av den marina miljön från landbaserade källor, med 
hänsyn till regionala särdrag och utvecklingsländers ekonomi samt dess behov av 
ekonomisk utveckling. Dessa regler, standarder och rekommenderade 
tillvägagångssätt och förfaranden ska omvärderas med jämna mellanrum i 
nödvändigt omfång. 

5. Dessa lagar, regler, åtgärder, normer och rekommenderade tillvägagångssätt och 
förfaranden som är nämnt i punkt 1,2 och 4 skall omfatta bestämmelser som 
utformats för att begränsa mesta möjliga utsläpp till marina miljöer av giftiga, 
skadliga eller förstörande ämnen som inte är nedbrytbara. (FN:s 
Havsrättskonventionen)  

 
Sektion 5, Artikel 210 Förorening via dumpning: 

1. Staterna skall anta lagar och förordningar för att förebygga, minska och kontrollera 
förorening av den marina miljön genom dumpning. 

2. Staterna skall vidta andra åtgärder som är nödvändiga för att förhindra, begränsa 
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och kontrollera sådan förorening. 
3. Sådana lagar, förordningar och åtgärder skall säkerställa att dumpning ej sker utan 

tillstånd från den behöriga myndigheten i varje land. 
4. Staterna skall, särskilt genom behöriga internationella organisationer eller genom 

diplomatkonferens söka fastställa globala och regionala regler, normer och 
rekommenderade tillvägagångssätt och förfaranden för att förhindra, begränsa och 
kontrollera sådan förorening. Dessa regler, normer och rekommenderade 
tillämpningar och förfaranden skall ses över med jämna mellanrum vid behov. 

5. Dumpning i territorialhavet och den ekonomiska zonen eller på kontinentalsockeln 
får inte ske utan uttryckligt förhandsgodkännande av kuststaten, som har rätt att 
reglera och kontrollera sådan dumpning efter vederbörlig hänsyn till frågan med 
andra stater som är geografiskt belägna i områden där dumpning kan ha skadliga 
effekter på dem. 

6. Nationella lagar, förordningar och åtgärder skall, när det gäller att förebygga, 
begränsa och kontrollera sådan förorening, inte vara mindre effektiv än globala 
regler och normer.(FN:s Havsrättskonventionen) FN:s havsrättskonvention United 
Nations Convention on the Law of the Sea.  

 
Sektion 6, Artikel 213 Verkställande med hänsyn till förorening från landbaserade 
källor: 

Staterna ska genomdriva de lagar och förordningar som de har antagit i enlighet 
med artikel 207 och anta lagar och förordningar samt vidta andra åtgärder som 
är nödvändiga för att genomföra tillämpliga internationella regler och normer 
som fastställts genom kompetenta internationella organisationer eller 
diplomatkonferens för att förhindra, begränsa och kontrollera förorening av den 
marina miljön från landbaserade källor. (FN:s Havsrättskonventionen)  

 
Denna del av Havsrättskonventionen förklarar de krav som ställs på länder som 
ratificerat konventionen. Medlemsstaterna skall anta lagar och förordningar för att 
förhindra, begränsa och kontrollera föroreningar av marina miljöer från landbaserade 
källor med hänsyn till regionala särdrag. Detta gäller också för floder, flodmynningar, 
rörledningar och utsläppsanordningar, med hänsyn till internationellt överenskomna 
regler, normer och rekommenderade metoder och förfaranden. Ovan nämnda sektioner 
inom Havsrättskonventionen syftar också till att skydda marina miljöer från dumpning 
av förorenande ämnen samt det krav som staterna har på sig om att förhindra, begränsa 
och kontrollera föroreningar av den marina miljön från land baserade källor (FN:s 
Havsrättskonventionen).  
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3.7 Svalbardmiljøloven (Lag om miljöskydd på Svalbard) 
Svalbardmiljøloven är lagen om miljöskydd på Svalbard och har som syfte att skydda 
inre och yttre miljö. Både vildmark, landskap, flora & fauna samt kulturminnen skall 
bevaras samtidigt som lagen ger möjlighet för att forskning, näringsliv och bosättningar 
skall kunna verka i detta område. Lagen reglerar både mark och hav innanför den 
territoriala gränsen (Lovdata, 2016).  
Svalbardmiljøloven utövas efter hänsynsregler och principer som återfinns i det svenska 
miljörättssystemet (Miljöbalk, 2016).  
Svalbardmiljøloven kapitel 2. § 7-10 ligger som grund vid myndighetsutövning.  

§ 7, Försiktighetsprincipen: innebär att om inte tillräcklig kunskap finns om en 
aktivitet som kan skada naturmiljö eller kulturminnen, ska ansvarligt 
förvaltningsorgan ta sikte på att undgå potentiella skador på miljön. 
§ 8, Total belastning: Varje verksamhet som bedrivs på Svalbard skall utvärderas 
efter den totala belastningen som verksamheten utgör på naturmiljö och 
kulturminnen. 
§ 9, Förorenaren ska betala: Kostnaderna för att förhindra eller begränsa skada på 
naturmiljö eller kulturminnen ska betalas av den som är eller skulle vara orsak till 
skadan. På samma sätt skall kostnaderna för att hindra eller begränsa föroreningar 
och problem med avfall betalas av den som är eller skulle vara orsaken bakom 
aktiviteten. 
§ 10, Bästa användbara teknik: Verksamheter på Svalbard ska använda den teknik 
som ger minst möjliga belastning på miljön, utan att orimlig ekonomisk belastning 
påförs (Lovdata, 2016).  

 

3.8 Osparkonventionen (Konventionen för Beskyddande av den Marina Miljön i 
Nordost Atlanten) 
Konventionen för Beskyddande av den Marina Miljön i Nordost Atlanten. 
Osparkonventionen är ett juridiskt bindande avtal om samarbete mellan 15 länder i 
Nordost Atlanten och EU som verkar inom ramen för Havsrättskonventionen. 
Huvudmålet med konventionen är att förhindra dumpning till marina miljöer och 
omfattar också landbaserade källor samt offshore industrin (OSPAR, 2016). Huvudmålet 
är att med hjälp av kunskap och samarbete, förhindra miljöförstörande aktiviteter till 
marina miljöer. Detta genom att synliggöra och skapa förståelse för dess konsekvenser i 
form av aktiviteter som skapar föroreningar och att maritim aktivitet som tillexempel 
kärnkraft och olje- och gasutvinning verkar pådrivande på den globala 
klimatförändringen. Syftet med Osparkonventionen är att genomföra och utvärdera 
åtgärder för att beskydda och bevara ekosystem och biologisk mångfald i Nordost 
Atlanten. OSPAR skall också om nödvändigt arbeta för återställning av miljöskadade 
områden (Miljødirektoratet, 2016).  
Vid kommunikation med Laura Piriz på Havs och Vattenmyndigheten i Sverige förklaras 
det att det finns tematiska strategier för att uppnå en form av mål, som också i viss mån 
har indikatorer, samt att det är juridiskt bindande att dokumentera i 
återkopplingsmekanismerna ”OSPAR decisions” och ”OSPAR recommendations” hur 
varje land utför sitt arbete med Osparkonventionen.  
Vid samtal med Anne Langaas (maj, 2016) vid Miljødirektoratet i Norge, bekräftar 
Langaas att Norge har ratificerat alla bilagor i konventionen och omfattas därmed av 
hela Osparkonventionen och dess ramar. Vidare förklarar Anne att Norge arbetar under 
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samma förhållningsregler som Sverige och andra EU länder. 
  
Första bilagan i Osparkonventionen beskriver förhållningsregler som bruk av bästa 
möjliga teknik för punktkällor och bästa möjliga miljöpraxis för punkt- och diffusa 
källor. Kriterierna för prioriteringar finns uppgivit i bilaga två. 
Vidare innebär första bilagan i Osparkonventionen att tillämningen av bilagan skall 
göras med hänsyn till minskning och utfasning av miljöskadliga ämnen och ämnen som 
kan bioackumuleras som släpps ut via landbaserade källor (OSPAR).   
 
Bilaga 2; Artikel 3 i Osparkonventionen anger följande: 
Dumpning av allt avfall eller annat material är förbjuden, med undantag för sådant avfall 
eller annat material som anges i punkterna 2 och 3 i denna artikel. 
2. c) Avloppsslam till och med 31 december 1998 (OSPAR).  
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4. Resultat 

4.1 Nulägesanalys  

4.1.1 Utsläppssituationen 
Rasmus Bøckman arbetar som driftingenjör i Longyearbyen Lokalstyre och uppger vid 
mejl kommunikation att allt utsläpp som sker till avloppssystemet i Longyearbyen förs 
ut i havet utan att genomgå någon reningsprocess.  
Detta gäller också för rengörings- och tvättmedel för privat och industriellt bruk, 
hygienartiklar, exkrementer och allt annat som går att spolas ned går ut i samma avlopp.  
Energiförsörjningen i Longyearbyen sker via kolförbränning som primär energikälla där 
ett nyligen installerat luftreningsfilter filtrerar bort svavel, kväveoxid och damm, 
utsläppet beskrivs i tabell 2. Svavlet rensas från rökgasen genom att spraya Urea som 
binder partiklarna och det används 6 ton Urea i veckan, detta uppger Kjell Hauso 
anställd vid kraftstationen vid studiebesök. Partiklarna körs sedan genom en 
våtskrubber som är kopplad till det kommunala avloppsledningsnätet. Efter att röken 
renats förs vattnet med svavelpartiklarna ut i havet med övrigt avlopp. Detta uppger 
Kim Rune Røkenes, driftledare vid kraftstationen, i kommunikation via mejl. 
 
Tabell 2. Utsläpp Longyearbyen Lokalstyre Energiverket. Källa: Kim Rune Røkenes, 2016 
 

Utsläpp mätt i ton Krav 2015 Nivå 2014 Nya krav 
Koldioxid (CO2) 120,000 59,538 120,000 
Svavel (SO2) 600 536 80 
Kväveoxid (NOx) 240 164 100 
Damm  180 115 10 

 
 

I alla hushåll och restauranger finns matkvarnar installerade som är direkt påkopplad 
på avloppssystemet. Samtliga avlopp från handfat, duschar, toaletter och brunnar från 
både privat, offentlig- och industrisektor släpps orenat ut i Adventsfjorden ca 2km ut 
och på 60 meters djup. Avloppsanläggningen togs i bruk 2008 och matkvarnarna 2011 
(Sweco, 2014).   
Longyearbyen Lokalstyre har tillstånd från Sysselmannen på Svalbard att släppa ut 
orenat avloppsvatten och matavfall med kriteriet att recipientundersökning utförs vart 
tredje år. Sist en recipientundersökning gjordes var år 2013 och därmed skall nästa 
utföras 2016. Tillståndet har utfärdats enligt vissa villkor som bland annat hänvisar till 
användande av bästa tillgängliga teknologi med speciell hänsyn, utan att det medför 
orimliga kostnader, till begränsning av förorening av recipienten samt att avloppsvatten 
och matavfall från matkvarnar inte skall skräpa ned hav, havsbotten eller strand 
(Sysselmannen, 2007).  
Vid samtal med Skatteetaten på Svalbard bekräftas det att det totalt i slutet på år 2015 
bodde 2189 stycken fastboende. I ett samtal med Visit Svalbard bekräftas det samtidigt 
att antalet gästdygn det samma året uppgick till 128 000, ett tillskott som utgör ett 
tillägg på ca 351 personer extra per dygn i Longyearbyen.  
Vid utgången av 2015 bodde det i Longyearbyen 2189st fastboende, och antalet 
gästdygn vid samma tidpunkt uppgick till 128000st, vilket utgör 351 personer extra per 
dygn. 
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Alla färskvaror som finns på ögruppen flygs in med fraktflyg för att hållbarheten inte 
skall gå ut. Det är flygbolaget West Atlantic som flyger och VD:n Sam Kuula uppger i 
telefonsamtal att ett fraktflyg tar max 6,5 ton per flygning och att siffran varierar 
beroende på väder och antal kubik med bränsle. Tabell 3 visar att mängden matavfall 
som släpps ut i fjorden uppgår till 284 ton per år.  För att jämföra mängden matavfall 
med leveransmetod visas det i tabell 4 att mängden matavfall som släpps ut i fjorden 
motsvarar ≈43 flygningar med färskvaror per år som tillsammans utger ≈2264 ton CO2  
som släpps ut ”i onödan”.  
 
 
Tabell 3. Beskrivning över utsläppssituation av matavfall i Longyearbyen år 2015. Källa: Statistisk 
sentralbyrå, 2016 och Østfoldforskning, 2013. 

 
 
 
Tabell 4. CO2 utsläpp fraktflyg. Källa: kalkylator vid www.utslappsratt.se och Sam Kuula, West Atlantic. 

 
 
En person spolar varje år ned ≈ 24 kg med olika förorenande ämnen plus smittämnen 
och övriga farliga ämnen som används i hemmet så som t.ex. blekningsmedel 
(Avloppsguiden, 2016).  Det som uppges via Avloppsguiden bekräftas senare också i 
mail från Astrid Grinell, redaktör vid VA-Guiden. Utsläppen motsvarar ≈ 24 kilo per 
person per år, det utgör ≈ 52,5 ton totalt för privatpersoner och med ett tillägg av 2015 
års 128 000 gästdygn på 8,4 ton utgör det ett totalt utsläpp från privatpersoner och 
turister på ≈ 60 ton totalfosfor, totalkväve och BOD per år. Utöver totalfosfor, totalkväve 
och BOD kommer utifrån 2015 års fastboendeantal, ≈ 284 ton med våtorganiskt avfall 
från matkvarnar och övrigt matavfall.  Den totala utsläppsmängden av totalkväve, 
totalfosfor, BOD och matavfall är efter dessa uträkningar ≈ 345 ton i rena utsläpp, utöver 
detta kommer bad- disk & tvättvatten, smittoämnen och andra miljöskadliga ämnen som 
hälls i avloppet (Avloppsguiden, 2016). En sammanställning visas i tabell 5 och tabell 6 
visar den sammanlagda utsläppssituationen. 
Vid mejl kommunikation med Jan Sundet som forskat på mikroplastpartiklar i 
Adventfjorden uppger Sundet att undersökningar visar att det finns en stor mängd 
mikroplast från syntetiska kläder i avloppsvattnet från Longyearbyen. Osäkerheter 
kring detta finns, då rapporten ännu inte färdigställd men väntas komma i maj/juni 
2016.  
 
 
 
 
 
 

Genomsnitt matavfall/person 
i Norge 

Fastboende 
2015 

Gästdygn 2015 Totalt antal ton 
matavfall 

112,4 kg/år 2189 128 000 
/år 

≈ 351 
/dygn 

284 ton 

Sträcka Tromsö-
Longyearbyen 
tur/retur 

Antal 
flygningar ”i 
onödan” 

CO2/3000km, 
fraktflyg lastvikt 
6,5ton 

Totalt utsläpp CO2/43 
flygningar 6,5 ton 

3000km 284/6,5 
≈ 43 

52,6 ≈2264 ton  

http://www.utslappsratt.se/
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Tabell 5. Mängd förorenande utsläpp vi avlopp per fastboende i Longyearbyen 2015. Källa: Astrid Grinell, 
2016 
 

 
 
 
Tabell 6. Sammanlagd mängd utsläpp fastboende och gästdygn.  

 

4.1.2 Exempel 
Ett exempel på användning av blekningsmedel är Klorin. Klorin säljs i dagligvarubutiken 
i Longyearbyen och uppnår ett snitt på 211 liter per år de senaste tre åren och säljs med 
konsumentmärkningar som betyder ”Produkter som är farliga för miljön” och 
”Produkter som är irriterande eller frätande” (Karin Mella, 2015).  Enligt ECHA 
(European Chemicals Agency) är Natriumhypoklorit, som är det aktiva ämnet i bland 
annat Klorin klassificerat som ”Mycket giftigt för vattenlevande organismer” (ECHA, 
2007).  Att notera är att inte användningen från hotell, restauranger och industrier ingår 
i denna uträkning. Totala mängden Klorin som används i Longyearbyen är därför att 
anses som högre än angivna tal.   
Industrier, flygplatsen, hamnen, hotellen, restaurangerna, tvätteriet och andra 
verksamheter i byn använder sig alla av olika ämnen och substanser i sin dagliga 
verksamhet. Figur 1 visar farosymbolerna som finns på förpackningarna och tabell 7 ger 
en överblick över hur mycket Klorin som sålts i Longyearbyen de sista 3 åren. 
 

 
Figur 1. Märkning och farosymboler för produkter som är irriterande eller frätande och är farliga för 
miljön. Källa: Kemikalieinspektionen 

 
 
 

Totalfosfor 
 

Total 
kväve 
 

Organiskt 
material 
(BOD) 

Smittämnen Miljö och 
hälsoskad-
liga ämnen 
som hälls i 
avlopp 

Totalt vatten 
förbruk/ 
person/år 
 

Totalt 
utsläpp/ 
person/å
r 

≈ 0,6 kg/ 
person/år 

≈ 5 kg/ 
person/ 
år 

≈ 18 kg/ 
person/år 

  60 m3 vatten/år 
 
 
40 m3 bad, disk 
och 
tvättvatten/år 

≈ 24 kg 
/person/
år 

≈ 1,3 ton/ 
totalt/år 

≈ 11  
ton/ 
totalt/år 

≈ 39,4  
ton/ 
totalt/år 

≈ 52,5 
ton 
/totalt/å
r 

Antal 
invånare 
2015 

Utsläpp totalt 
invånare/år 

Antal 
gästdygn 
2015 

Utsläpp totalt 
gästdygn/år 

Utsläpp totalt 
matavfall/år 

Total 
mängd 
utsläpp 

2189 ≈ 52,5 ton 128 000 ≈ 8,4 ton ≈ 284 ton ≈ 345 ton 
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Tabell 7. Estimat av antal liter Klorin per hushåll per år. Källa: Karin Mella, 2015 och Statistisk 
sentralbyrå, 2016 

 
 
 
 
 
 

 
Vid en snabb överblick i författarens egen tvättstuga återfinns flertalet substanser 
märkta med samma farosymboler som Klorin. Bland annat vanligt tvättmedel för vittvätt 
och ”Plumbo” som är en upplösande substans för igentäppta avlopp. 
 

4.1.3 Tillsyn Sysselmannen på Svalbard 
Solvår Reiten vid Sysselmannen på Svalbard uppger i mejl kommunikation att vid 
kontroll av ≈30 verksamheter i Longyearbyen har Sysselmannen funnit flera avvikelser 
och anmärkningar, i förhållande till antal kontrollerade företag. Temat för kontrollerna 
var kemikaliehantering, uppföljande av försiktighetsprincipen och ersättningsplikt. Hur 
förvaring, hantering och leverans av avfall sköts samt utsläpp från verksamheterna. De 
kontrollerade verksamheterna är i huvudsak verksamma inom bygg och 
transportsektorn men också flygplatsen, biltvätt och liknande verksamheter som 
innehar miljöfarliga substanser kontrollerades. Kontrollerna har gjorts med 
Svalbardmiljøloven som grund på uppdrag av Miljødirektoratet, uppger 
kontrollrapporterna som Reiten tillsänt. De faktorer som tas upp i de flesta av 
kontrollrapporterna är att utvärdering av alternativa ämnen/substanser inte uppfylls, 
eller uppfylls på ett otillfredsställande sätt. Samt att hantering av kemikalier, farligt 
avfall och bristande kunskap om de produkter som verksamheterna använder. 
Bristande kunskap om oljeavskiljare, farligt avfall, kemikalier och andra aktiviteter som 
verksamheter företar sig kan alla vara en potentiell källa till förorening av marina 
miljöer. Detta sammanfattas i tabell 8. 
 
Tabell 8. Visar antal avvikelser och anmärkningar vid kontroll av verksamheter. Källa: Sysselmannen på 
Svalbard, 2015  
 

Handling Avvik Anmärkning Totalt 
Substitut utvärderingsplikt 16 6 22 
Dokumentation, tömning & leverering av farligt 
avfall, t.ex. oljeavskiljare 

35 7 42 

Dokumentation av kemikaliehantering 9 1 10 
Brist på kunskap om kemikalier, produkter och 
miljökonsekvensutredning av egen aktivitet 

8 5 13 

 

4.1.4 Total belastning 
I statistiken nedan kan vi se en relativt stabil folkmängd från år 2009 till 2015. 2009 är 
det samma året som innehållet i tabellen över miljökonsekvenser skapas (Akvaplan 
Niva, 2009). Antalet besökande har under samma tid ökat med cirka 45 500 
personer/år, en ökning som kan tolkas som en trend enligt statistiken i figur 2. Tabell 9 
visar endast tal fram till 2014 men som tidigare beskrivit bekräftade Visit Svalbard 120 
000 gästdygn år 2015. Tabell 9 är tagen från en miljökonsekvensbeskrivning över 
avloppssystemet i Longyearbyen gjord år 2009 (Akvaplan Niva, 2009). 

Klorin  Liter per år Antal hushåll Liter per hushåll per år 

2015 230 1135 0,20 

2014 190 1090 0,17 

2013 215 1057 0,20 
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Miljökonsekvensbeskrivningen gjordes på begäran av Sysselmannen på Svalbard vid 
revidering av avloppshanteringen med syftet att dokumentera och utvärdera 
miljöpåverkan från avloppet. Tabellen beskriver vilka konsekvenser utsläppen via 
avloppet kan leda till och vilken miljöpåverkan utsläppen har, tros få eller har potential 
att få (Akvaplan Niva, 2009).  
I och med statistik och bedömning via miljökonsekvensbeskrivning kan det antas att den 
totala bedömningen av belastning från avloppet i Longyearbyen kvarstår, men med ökad 
belastning utifrån ökat antal tillresande.  
 
 

 
Figur 2. Befolkningsmängd i bosättningarna på Svalbard. Källa: Statistiskk sentralbyrå  
 
 
 
Tabell 9. Antal gästdygn Longyearbyen 2005-2014. Källa: Visit Svalbard, mejlkorrespondens. 
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Tabell 10 är direkt tagen från "Avløp fra Longyearbyen til Adventfjorden. Miljøfaglige 
vurderingar.pdf(2009)” och visar konsekvenser av utsläpp av avloppsvatten. Tabellen 
sammanställer några av de konsekvenser de olika parametrarna som rapporten 
avgränsas till innehåller, samt att den också visar på annan miljöskadlig aktivitet som 
sker till marina miljöer i Longyearbyen. Tabellen är från år 2009 och kan därför 
användas som indikator, med en trolig försämring per år när belastningen ökat i takt 
med mer besökande och mer aktivitet runt besökande. 
 
 
Tabell 10. Avloppsvatten. Ämnesgrupper och miljöpåverkan samt konsekvenser av utsläpp av avloppsvatten från 
Longyearbyen. Konsekvensindexen indikerar effekt av händelsen. ++++ mycket stor positiv konsekvens, +++ stor 
positiv konsekvens, ++ medel positiv konsekvens, + liten positiv konsekvens, 0 obetydlig konsekvens/ingen 
konsekvens, ---- mycket stor negativ konsekvens, --- stor negativ konsekvens, -- medel negativ konsekvens, - liten 
negativ konsekvens. Källa: Akvaplan Niva, 2009 

 
 
 
4.1.5 Visualisering 

För att tydliggöra ovan beskrivna nulägesutsläppsanalys över avloppshanteringen i 
Longyearbyen har en enkel visualisering av situationen gjorts i figur 4. Visualiseringen 
sammanfattar på ett enkelt sätt den situation som tros råda i Longyearbyen utifrån 
information som framkommit i utsläppsanalysen. Matkvarnar används flitigt utan att det 
tycks finnas något initiativ att förhindra eller reducera mängden matavfall som släpps 
ut. Olika verksamma aktörer som kontrollerats i Sysselmannens kontroll av företag 

Ämne Generella konsekvenser Konsekvenser - Adventfjorden Konsekvens 
index 

Näringssalt
er (P och N) 

- Ökad växt av 
plantplankton och alger 
- Ökad förekomst av 
skadliga alger/massiv 
förekomst av grönalger 
- Effekter vid nedbrytning 
av växtmaterial 

Utsläpp av P och N antas vara så begränsade att 
effekterna av dem inte anses som problematiskt. 
Uttunningen av det relativt blyga utsläppet antas vara 
stor. 

 
 
 
 

0 

Organiskt 
material 

- Ökad igenväxt 
- Ökat förbruk av syre 
- Förändring i 
bottenfaunan 

Utsläpp av organiskt material antas tidigare ha fört till 
något förhöjda TOC-värden när utsläppspunkten. 
Bottenfaunan visar också tecken på störningar, men 
det kan vara svårt att skilja på effekter av organisk 
belastning från effekter av naturligt hög sedimentation 
i detta område. 

 
 
- 

Miljögifter 
(PCB, PAH, 
metaller 
mm.) 

- Kroniska eller akuta 
toxiska effekter 

Avloppsvattnet innehåller förhöjda koncentrationer av 
vissa miljögifter, och är därmed en källa till miljögifter 
till de marina miljöerna i Adventfjorden. 

 
 

- 

Bakterier 
och virus 

- Hygieniska problem vid 
badning och 
vattenförsörjning 
- Förorenar skaldjur 

Försämrad vattenkvalitet kommer sannolikt att uppstå 
i närhet av utsläppspunkten (att bada rekommenderas 
inte). 

 
- 

Partikulär 
materia 
(PM) 

- Ned slamning av botten 
och stränder 
- Skadar bottens flora och 
fauna 
- Estetiskt skämmande 

Den naturliga tillförseln av partiklar är stor i detta 
område. Det anses som lite sannolikt att tillförsel av 
partiklar från avloppsvatten kommer att föra till stora 
ändringar utöver det som orsakas av naturlig 
sedimentation.  Genomslag av avloppsvatten med 
partiklar till ytan kommer att kunna ge skämmande 
effekter. 

 
 
 

- 
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tycks inte ha kunskap om vad utsläpp och bruk av kemikalier kan göra för skada på 
miljön och inte heller vilka substitut som finns för de substanser som används idag. 
Utsläpp via toaletter, tvättmaskiner och handfat kan medföra mikroplast och 
exkrementer vars innehåll riskerar att bli till föda för fågel, fisk och mikroorganismer 
samtidigt som det kan förorena de marina miljöerna och leda till försämring över tid. 
Krysset vid röken på det koleldade kraftverket symboliserar att reningsprocessen vid 
kraftverket för ut svavelpartiklarna i havet istället för till luften. Vid mejl kontakt med 
Volker Bruechert, lektor i biogeokemi vid Stockholms Universitet förklarar Bruechert att 
svavel utsläppet sannolikt inte påverkar marina miljöer. Detta pågrund av att svavel 
oxideras i vatten till sulfat och försurar då avloppsvattnet, i ett senare skede när 
avloppsvattnet rinner ut i havet blandas det med havsvatten som redan har en naturligt 
hög dos av sulfat. Däremot kan miljöskadlig påverkan ske när partiklarna sprayas ned 
med Urea som fungerar som gödningsmedel för vattenväxter och kan försura vattendrag 
(Länsstyrelsen, 2005). Det föreligger risk att dessa aktiviteter påverkar näringskedjan 
negativt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Visualisering av utsläppssituationen i Longyearbyen. Av: Elin Olsson Qvist 

 
Figur 4. Visualisering av utsläppssituationen i Longyearbyen. Av: Elin Olsson Qvist  
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4.2 Styrmedelanalys 

4.2.1 Styrmedel 
Den norska regeringen har flera konkreta styrmedel (lagstadgat & informativa) att 
förhålla sig till när det gäller avloppshanteringen i Longyearbyen. Att ta styrmedel och 
dess intention i bruk, anses vara avgörande för att uppnå de mål som regeringen 
uttrycker på dess hemsida; (Westerlund, 1997) 
• Miljöhänsyn skall alltid väga tyngst vid konflikt mellan miljö och andra intressen 
• Helhetlig, ekosystembaserad förvaltning av havsområdena i Arktis 
• Bevarande av biologisk mångfald 
• Hållbar förvaltning av de marina miljöerna 
Lagstöd för att uppnå regeringens uttryckta mål finns genom tre av de analyserade 
styrmedlen i denna rapport. Svalbardmiljøloven vars huvudsyfte är att förvalta och 
bevara natur och miljö på Svalbard. Havsrättskonventionen vars huvudsyfte är att 
fördela världens resurser, men innehar bilagor om förhindrande av förorening. Samt 
Osparkonventionen som är konventionen om beskyddande av de marina miljöerna i 
Nordost Atlanten. 
 
Informativa styrmedel finns tillgängliga via Arktiska rådet, som i sig själv också är ett 
informativt styrmedel. Dessa utgörs i denna rapport av Arctic Monitoring and 
Assessment Programme (AMAP) och Protection of the Arctic Marine Environment 
(PAME). Arbetsgruppen AMAP arbetar med övervakning och bedömning av ekosystem 
samt att föreslå åtgärder till beslutsfattare med vetenskapligt bevisad bakgrund. 
PAME arbetar direkt mot beskyddande av de Arktiska marina miljöerna från både land- 
och havsbaserade aktiviteter och koordinerar handlingsplaner samt riktlinjer med 
existerande lagar och regelverk som grundlag. Båda dessa två nämns av den norska 
regeringen som ett viktigt arbetsverktyg inom Arktiska rådet (Regjeringen, 2016).   

4.2.2 Miljömål genomförandeunderskott 
Miljömål 6: Polarområden, har under punkt 6.3 ett mål som benämns som: ”Negativ 
mänsklig påverkan och risk för påverkan på miljön i polarområden skall reduceras”. Vid 
miljöportalen ”miljostatus.no”, som skall visa hur det går med målet, eventuella delmål 
och vilka indikatorer som finns, visar att det är under bearbetning och ingen 
information finns tillgänglig. 
Det övergripande målet om att reducera negativ mänsklig påverkan och risk för 
påverkan på miljön i polarområden kan tolkas på följande vis: Målet är klart. 
Målformuleringen tycks vara den samma som målet och är därför att anse som oklart. 
Handlingsreglerna är otydliga och genomdrivandet är icke ändamålsenligt i och med att 
indikatorer och delmål saknas. Resultatet på miljömålet är miss (Westerlund, 1997).  
Tabell 11 visar målbeskrivning för miljömål nummer 6 enligt Westerlunds modell. 
 
Tabell 11. Målbeskrivning nuvarande avloppshantering i Longyearbyen enligt miljömål. Källa: 
Westerlund, 1997 

 
 
 

 
Med bakgrund i Westerlunds teori visas utifrån detta resultat 
genomförandeunderskottet tidigt i ledet mellan målsättande myndigheter och 
verkställande organ. Miljødirektoratet (myndighet) har satt ett mål, utan plan för hur 

Mål Målformulering Handlingsregler Genomdrivande Resultat 
Klart Oklart Otydliga Icke ändamålsenliga Miss 
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det skall nås samtidigt som Sysselmannen på Svalbard (kravställande organ) tillåter 
aktiviteten som miljömålet avser att förhindra med grund i Svalbardmiljøloven som 
lagstiftning. Genomförandeunderskottet tycks också visas tidigare i uttryckta, men ej 
organiserade skriftliga mål som uttrycks när regeringen diskuterar om Svalbard. Dessa 
uttryckta mål har heller inte organiserade mål. Kommunen (Longyearbyen Lokalstyre) 
är det verkställande organet med ansvar för att ställda krav uppfylls, Sysselmannen har 
inte ställt några krav i tillståndet mer än krav på dokumentation (Sysselmannen, 2007).  
För att detta mål skall uppnås krävs delmål som är tydliga, indikatorer som är mätbara 
och tillämpning av styrmedel så att det övergripande målet blir genomförbart 
(Westerlund, 1997). Därmed är genomförandeunderskottet mellan målet och 
handlingen att det inte finns konkreta handlingsplaner för hur miljömålet skall uppnås, 
och på så sätt kan den nuvarande avloppshanteringen fortgå (Westerlund, 1997).  
Det är därför möjligt att formuleringen av mål och genomdrivandet av mål utgör 
genomförandeunderskottet som till viss del är orsaken till hur avloppshanteringen sköts 
i Longyearbyen. Med tydliga målformuleringar, handlingsregler och genomdrivande 
skulle resultatet bli ”träff” samtidigt som den negativa mänskliga påverkan 
reduceras/elimineras och målet blir då uppfyllt (Westerlund, 1997). 

 

4.2.3 Genomförandeunderskott  
Med hänsyn till mål uttryckt i Spetsbergentraktaten, Svalbardmiljøloven, 
Havsrättskonventionen, Osparkonventionen och Arktiska rådets arbetsgrupper AMAP 
och PAME, tycks det finnas ett genomförandeunderskott som kan kopplas till det 
nuvarande utsläppet av orenat avloppsvatten i Longyearbyen.  Svalbardmiljøloven 
ligger som grund för ”tillstånd att släppa ut avloppsvatten” utfärdat av Sysselmannen på 
Svalbard 30.04.2007, i villkor nr 6 nämns följande:  
6) Avloppsnätet skall, utan att det medför orimligt stora kostnader, dimensioneras, 
byggas, drivas och underhållas med bästa möjliga tillgängliga teknik & expertis som 
utgångspunkt, speciellt med hänsyn till: a) Avloppsvattnets mängd & egenskaper, b) 
förebyggande åtgärder mot läckage, c) begränsning av förorening av recipienten 
pågrund av överflöd (Sysselmannen, 2007). Recipienten i som nämns i tillståndet är de 
marina miljöerna i Adventfjorden. Här syns ett genomförandeunderskott då 
Spetsbergentraktaten menar att ”hänsyn till miljö skall väga tyngs vid konflikt med 
andra intressen” samtidigt som det i tillståndet med Svalbardmiljøloven som bakgrund 
står ”utan att det medför orimliga kostnader”.  Ytterligare ett genomförandeunderskott 
tycks finnas mellan Svalbardtraktatens ”hänsyn till miljö skall väga tyngst vid konflikt 
med andra intressen” och Osparkonventionen samt Havsrättskonventionen som är 
internationella ratificerade styrmedel. Dessa uttrycker båda att det skall ”reglera, 
förhindra och reducera föroreningar till marina miljöer från landbaserade källor” 
(About Ospar) (FN:s Havsrättskonventionen). I samtal med Niels Krabbe på Havs och 
Vattenmyndigheten i Sverige förklarar Krabbe att Osparkonventionen går djupare in på 
att beskydda marina miljöer medan Havsrättskonventionen är att se som ett 
ramregelverk.  
Den samma typen av genomförandeunderskott uppstår mellan Svalbardtraktaten och de 
informativa styrmedlen som Arktiska rådets arbetsgrupper AMAP och PAME 
tillhandahåller. AMAP och PAME arbetar bägge med att förhindra föroreningar i Arktis 
och i arktiska marina miljöer. 
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De principer som finns att förhålla sig till såsom t.ex. Svalbardmiljøloven kap 2.§10 
användning av bästa möjliga teknik, detta är en materiell regel som också är riktad mot 
myndigheter vid myndighetsutövande. De materiella reglerna finns till för att syftet med 
styrmedel skall vara möjligt att genomföra (Westerlund, 1997).  
 

4.3 Sammanställning av resultat 
Tabell 12 visar en sammanställning av resultaten från den tidigare beskrivna 
bakgrunden med utsläppsanalysen som grund. Tabellen visar huruvida myndigheters 
avsikt samt avsikten med styrmedlet uppfylls, jämfört med resultatet från 
nulägesanalysen av utsläppssituationen i Longyearbyen. Tabellen visar att inget av de 
styrmedel som analyserats uppfyller dess syfte till fullo. 
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Tabell 12. Resultat av nulägesanalys som visar huruvida myndigheters avsikt och avsikten med styrmedlet uppfylls eller ej i fallet med avloppshanteringen i Longyearbyen. 

Styrmedel & 
ansvarig för 
styrmedel 

Avsikt med styrmedel Vad regeringen och myndigheter 
uttrycker om styrmedlet 

Genomförande Uppfylls myndigheters 
avsikt och avsikten med 
styrmedlet i fallet 
avloppshantering i 
Longyearbyen 

Lagsta-
dgat 

Skriftliga 
Mål/ 
förhållningssätt 

Skriftliga 
delmål 

Indikat-
orer 

Återkopplings 
mekanism 
 

 
 
 
Svalbardmiljølov
en 
- 
Klima- og 
miljødepartemen
tet via 
Sysselmannen på 
Svalbard 

- beskydda inre & yttre miljö 
- använda bästa möjliga 
miljöteknik 
- bedömning utifrån total 
belastning på naturmiljön 
- försiktighet vid 
osäkerhetsmoment med 
potentiell miljöskada som 
följd 

- ämnar att upprätthålla en så gott som 
orörd miljö på Svalbard, innanför ramen 
ger lagen rum för miljöförsvarlig 
bosättning, forskning & näring 
- Lagen fastställer viktiga överordnade 
miljörättsliga principer om; aktsamhet & 
informationsplikt, försiktighetsprincipen, 
bedömning av total belastning, 
förorenaren betalar och bruk av bästa 
möjliga teknik 

Ja Nej Nej Nej Nej Nej 
 
 
 

 
 
 
 
Havsrättskonven
tionen 
- 
Nærings- og 
fiskerideparteme
ntet 

- reglera alla aspekter 
rörande utnyttjande av 
marina resurser och marina 
miljöer 
- beskydda och förvalta 
marint liv, och marina miljöer 
- havsrättsligt stöd som 
främjar fredliga lösningar 
- beskydda marina miljöer 
från landbaserade 
dumpningskällor 

- rättigheter, plikter & ansvar för stater 
att ta hänsyn till resursförvaltning och 
miljöskydd 
- anses som centrala regler för bruk av 
marina miljöer  
- är rättsligt bindande och har ett 
helhetligt regelverk med hänsyn till olika 
intressen 
- enskilt viktigaste verktyget för tydlighet 
och förutsägbarhet som är helt avgörande 
för att säkra en ansvarsfull 
resursförvaltning & beskydda 
naturmiljön 
 

Ja Ja Nej Nej Nej Nej 
 
 

Osparkonvention
en 
- 
Klima- og 
miljødepartemen
tet  

- mål om att begränsa 
havsföroreningar från 
landbaserade källor, fartyg 
och luftfartyg 
- vidta åtgärder för att skydda 
den marina miljön i 
Nordostatlanten 
 

- juridisk bindande avtal för 
internationellt samarbete om de marina 
miljöerna i Nordostatlanten 
- Norge bidrar aktivt i internationella 
sammanhang och samarbetar för att 
övervaka och förbättra miljösituationen 
nära havsområden 

Ja Ja Ja Ja Ja Nej 
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Styrmedel & 
ansvarig för 
styrmedel 

Avsikt med styrmedel Vad regeringen och myndigheter 
uttrycker om styrmedlet 

Genomförande Uppfylls myndigheters 
avsikt och avsikten med 
styrmedlet i fallet 
avloppshantering i 
Longyearbyen 

Lagsta-
dgat 

Skriftliga 
Mål/ 
förhållningssätt 

Skriftliga 
delmål 

Indikat-
orer 

Återkopplings 
mekanism 
 

 
 
 
Arctic 
Monitoring and 
Assessment 
Programme 
(AMAP) 
- 
Arktiska rådet 

- övervaka och bedöma status på 
föroreningar & klimatfrågor i Arktis 
- föreslå åtgärder som med 
vetenskapliga grunder kan skapa 
underlag för beslutsfattare 
- delge trovärdig & tillräcklig 
information om förorening & klimat, 
status & hot mot den Arktiska miljön 
- tillhandahålla vetenskapliga 
rekommendationer på handlingar 
som bör tas, för att ge stöd till 
arktiska regeringar i deras arbete att 
vidta korrigerande & förebyggande 
åtgärder för att minimera de 
negativa effekterna av föroreningar 
& klimatförändringar 
 

- sekretariat i Oslo 
- levererar några av de viktigaste 
statusrapporterna om arktisk 
miljö 
- statusrapport om handlingsplan 
för motverkan av förorening i 
Arktis 
- prioriterat insatsområde är 
organiska miljögifter som t.ex. 
tungmetaller 
-  
Regeringen nämner detta i 
samband med att en norsk 
medborgare gjort ett bra jobb 
inom AMAP: 
- arbetet AMAP gör är väldigt 
viktigt och har utgjort grundlag för 
internationella konventioner för 
att få kontroll på utsläpp av 
miljögifter och tillslut ändar upp i 
ekosystemen i Arktis 
 

Nej Ja Ja Ja Ja Nej 
 
 
 

 
 
 
 
Protection of the 
Arctic Marine 
Environment 
(PAME) 
- 
Arktiska rådet 
 

- arbetar direkt mot beskyddande av 
marina miljöer i Arktis 
- beskyddande från både 
landbaserade och havsbaserade 
källor 
- koordinera handlingsplaner och 
riktlinjer via existerande lagar 
- reducera och förhindra förorening 
i de arktiska marina miljöerna 
- bevara arktiska marina miljöers 
biologiska mångfald & ekosystem 
funktioner 
hållbar arktisk resursanvändning av 
marina miljöer 

- har antagit en ny strategi för 
havsområdena i Arktis 
- princip om ekosystemförvaltning 
- Norge har ansvaret för att 
koordinera och utarbeta 
gemensamma regler om 
avfallsmottagning från marina 
fartyg 
 

Nej Ja Ja Ja Delvis Nej 
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5. Diskussion 

5.1 Utsläppssituationen 
Beskrivningen över utsläppssituationen i Longyearbyen och dess insamlade fakta 
förklarar hur avloppssituationen ser ut idag på ett sätt som är enkelt att förstå för 
läsaren. Longyearbyen Lokalstyre utövar ett linjärt förhållningssätt där allt 
avloppsavfall spolas orenat ut i havet. Den nuvarande hanteringen tillför systematiskt 
miljögifter och andra skadliga ämnen för vattenlevande organismer. Det antas med hög 
sannolikhet att utsläppet skadar levande bestånd i marina miljöer och ackumuleras i 
mikroorganismer. Högre upp i näringskedjan blir organismerna till föda som utgör en 
risk att det tillslut blir till föda på vår tallrik. 
Trots detta, tycks det se ut som att Longyearbyen Lokalstyre inte begår något fel. Det 
verkställande organet tycks följa tillståndet, som givits utan att ställa några konkreta 
krav på faktiska insatser för att undgå förorening, mer än krav på dokumentation. 
 
Ur ett miljövetenskapligt perspektiv skulle rening av avloppet stoppa stora delar av den 
systematiska tillförseln av miljöskadligt utsläpp till de sårbara Arktiska marina 
miljöerna samtidigt som avloppsavfallet skulle kunna hanteras mer resurseffektivt.  
Det går inte att garantera att alla som bor i eller besöker Longyearbyen är medveten om 
att det inte föreligger någon rening av avloppsutsläppet och därför bör det belysas. I 
moderna delar av världen anses det som en självklarhet att avloppet renas och därmed 
kan människor vaggas in i en falsk trygghet. Speciellt för besökande, då Longyearbyen är 
märkt med kvalitetsstämpeln ”Hållbart resemål” enligt Innovation Norge. 
Antalet fraktflyg ”i onödan” har tagits upp i rapporten för att belysa att matavfall, som 
också kan vara en resurs vid rätt användning, spolas ut och deltar i föroreningen. Enligt 
beräkningar skulle antalet flygningar med matvaror per år kunna reduceras med cirka 
43st om mängden matavfall reducerades eller användes resurseffektivt. Bland annat 
skulle restauranger kunna servera mindre portioner och att gäster istället kunde få be 
om mer. På så vis skulle också miljöhänsyn vara ett ekonomibesparande tilltag samtidigt 
som miljöhänsyn kan vara en del av marknadsföringen. En mer resurseffektiv 
avloppsavfallshantering skulle kunna innebära att matavfall och exkrementer istället 
kommer både klimat och samhälle till nytta genom att användas som biobränsle och 
samtidigt avlasta kolkraftverket. 
 
Utifrån statistik över befolkningsantal och antal tillresande tycks det finnas tendenser 
som visar att antalet tillresande stadigt ökar. Detta skulle innebära mer avloppsavfall, 
mer användning av t.ex. renhållningsprodukter, mer aktivitet på tvätteriet, mer 
matavfall och mer systematiskt utsläpp till fjorden. Vid ett sådant scenario skulle 
sannolikt en utveckling och ökning av den miljöskadliga effekten på de marina 
ekosystemen att ske. 
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5.2 Styrmedelanalys 
Analysen över styrmedel visar huruvida syftet med styrmedlet levs upp till eller inte när 
det gället avloppsavfallshanteringen i Longyearbyen. Det har visat sig att ett 
genomförandeunderskott finns vid anpassning av styrmedlen. 
Genomförandeunderskottet uppstår när det kravställande organet, som i detta fall är 
Sysselmannen på Svalbard, ger tillstånd till systematisk förorening med hänvisning till 
Svalbardmiljøloven.  
Miljömålet har tolkats som ett verktyg för att Svalbardmiljøloven skall kunna 
genomdrivas korrekt men också här uppstår ett genomförandeunderskott då miljömålet 
inte är fulländat med delmål och indikatorer för genomdrivande. Med det menas att det 
inte finns någon handlingsplan för genomförande, och därmed blir utövandet av 
styrmedlet en tolkningsfråga. Ett exempel på genomdrivande av miljömålet kunde vara 
en omformulering av målet med tydlig målformulering, tydliga handlingsregler, 
beskrivning av genomdrivandet och ett resultat som uppfyller syftet med styrmedlet. 



 

 26 

Tabell 13. Tabellen visar ett exempel på hur ett genomförande av miljömål skulle kunna se ut enligt Staffan Westerlunds modell.  

Övergripande mål Målformulering Handlingsregler Genomdrivande Resultat 

Negativ mänsklig 
påverkan och risk 
för påverkan på 
miljön i 
polarområden skall 
reduceras 

Påverkan från all 
mänsklig 
aktivitet av olika 
slag skall 
reduceras till 
den grad att den 
inte utgör skada 
eller risk för 
skada på miljön i 
polarområden 

Mänsklig aktivitet är och 
skall fortsätta vara 
tillåten så länge dess 
miljöpåverkan inte är 
negativ i någon form för 
miljön i polarområden 
Longyearbyen 
Lokalstyre är ansvarlig 
myndighet för 
genomdrivande av 
övergripande mål 

Arbeta med delmål och indikationer för att 
eliminera/reducera all miljöskadlig 
aktivitet. 
Longyearbyen Lokalstyre är ansvarig för 
genomdrivande av delmål.  
Delmål 1: Utbilda och informera 
befolkningen om vilka ämnen som är 
miljöskadliga, hur dem kan minska sina 
avtryck på miljön samt hur varje hushåll kan 
minska sitt matavfall. 
 
Delmål 2: Införa sanktioneringar om vilka 
ämnen som får säljas i dagligvaruhandeln i 
dessa områden.  
 
Delmål 3: Införa krav om utvärdering och 
implementering av miljömässigt bättre 
alternativ till ämnen som används i 
verksamheter och samhälle idag. 
 
Delmål 4: Införa rening av avloppsvatten 
före utsläpp till marina miljöer. 
 
Delmål 5: Kontinuerlig provtagning och 
uppföljning av recipienten efter utsläpp 
samt att hålla 
efterlevnadskontroller av genomförandet  
 

Befolkningen får en 
”ägarskapskänsla” och en personlig 
tillknytning, en känsla av att ”jag 
gör någonting bra och bidrar till 
bevarande av polara områden”.  
Tillförseln av miljöskadliga ämnen 
till grund och marina miljöer 
reduceras/elimineras och miljön i 
polarområden påverkas inte 
negativt av mänsklig aktivitet. 
 
Longyearbyen Lokalstyre 
genomdriver syftet med de 
styrmedel som finns för 
verksamhetsutövning 
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Spetsbergentraktaten ligger till grund för Norges suveränitetsutövning på Svalbard och i 
den framgår det att ”miljöhänsyn alltid ska väga tyngst vid konflikt mellan miljö och 
andra intressen.”  
Det tolkas som följer: Är rening av avloppet ett tilltag som bör göras för att uppnå en 
bättre marin miljö i Longyearbyen, så skall inte kostnader förhindra att resurser sätts in. 
Havsrättskonventionen är legalt bindande och beskriver i sektion 5, artikel 210 att 
medlemsstater skall anta lagar och förordningar för att förebygga, minska och 
kontrollera förorening av den marina miljön genom dumpning. Alltså: 
Svalbardmiljøloven som antagits med syfte att beskydda Svalbards natur och miljö. 
Osparkonventionen har mål, delmål, indikatorer och återrapporteringskrav. 
Trots detta, tycks det se ut som att Sysselmannen använder Svalbardmiljøloven som 
grund och överser både Havsrättskonventionen och Osparkonventionen i tillståndet 
som ges för utsläpp av avloppsavfall. Det är möjligt att detta sker för att 
Havsrättskonventionen och Osparkonventionen kan tolkas som ramverk, trots att bägge 
är juridiskt bindande. 
Miljömålet om att reducera påverkan och risk för påverkan tycks heller inte uppnå sitt 
huvudsyfte eftersom det inte finns delmål eller indikatorer för hur målet skall 
genomdrivas.  
 
Flera anledningar till varför tillståndet för avloppsutsläpp i Longyearbyen givits tycks 
finnas; 1. Det finns inte tillräckliga skriftliga mål och delmål i lagstiftningen. 2. 
Indikatorer för att bedöma status saknas. 3. Vid myndighetsutövande tycks inte hänsyn 
till AMAP och PAME:s kunskap tas. 4. Det kan tyckas vara en fråga om ekonomi eftersom 
det framgår i Svalbardtraktatet att miljöhänsyn skall väga tyngst, och situationen ändå 
ser ut som den gör. Figuren nedan visar att genomförandeunderskottet ligger mellan 
Sysselmannens utövande och styrmedlens avsikter.  
 
 

 

Figur 5. Pilarna visar att styrmedlen har samma avsikt och att genomförandeunderskottet uppstår vid 
tillståndsgivelse av Sysselmannen på Svalbard.  
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6. Slutsats 
 
1. Eftersom att Sysselmannen på Svalbard i sitt tillstånd för utsläpp inte ställt några 
konkreta krav mer än krav på dokumentation, begår inte Longyearbyen Lokalstyre 
något fel enligt tillståndet. Gapet mellan mål och resultat/handling 
(genomförandeunderskottet) tycks istället utformas när Sysselmannen på Svalbard 
utfärdar tillståndet som ger Longyearbyen Lokalstyre rätt att systematiskt släppa ut 
förorenande avloppsvatten till de marina miljöerna på Svalbard.  
Detta utsläpp av avloppsvatten är i stark kontrast med av den norska regeringen 
uttryckta mål för förvaltningen av Svalbard, samt även i kontrast med vad som uttrycks i 
Svalbardtraktaten. Utsläppet är också i stark kontrast med Svalbardmiljøloven, 
Havsrättskonventionen, Osparkonventionen och arbetsgrupperna PAME och AMAP 
inom Arktiska rådet. 
 
2. Svalbardmiljøloven, som finns till för att förvalta naturen och miljön på Svalbard, och 
dess utformande, lever inte upp till regeringens uttryckta förvaltningsmål över 
ögruppen. Sysselmannen på Svalbard har gett Longyearbyen Lokalstyre tillstånd att 
systematiskt förorena de marina miljöerna med Svalbardmiljøloven som bakgrund, trots 
att syftet med Svalbardmiljøloven är att förhindra sådan aktivitet. 
Spetsbergentraktatens uttryckande om att miljöhänsyn alltid skall väga tyngst uppfylls 
inte i fallet med avloppsutsläppet i Longyearbyen. Traktaten ligger till grund för den 
Norske suveräniteten på ögruppen och det ifrågasätts av författaren om punkten om 
miljöhänsyn efterföljs. 
 
3. Det nuvarande fastsatta miljömålet lever inte upp till sitt syfte. Målet har en vag 
formulering samt att det saknas handlingsregler, delmål och indikatorer. Något som i sin 
tur leder till att genomdrivandet av Svalbardmiljøloven blir en tolkningsfråga. 
Miljömålet hade kunnat vara ett verktyg för genomdrivande av Svalbardmiljøloven. 
 
4. Avloppsavfallet borde kunna användas på ett mer resurseffektivt sätt och 
miljökonsekvensreducerande tilltag skulle reducera degradering av de marina 
miljöerna. 
 
5. De förvaltningsmål som uttrycks av regeringen samt miljömål och styrmedel för 
beskyddelse av marina miljöer saknar, eller har ej tillräckliga handlingsregler, delmål 
och indikatorer för genomförande. I resultatet av denna studie syns ett 
genomförandeunderskott mellan alla lagstadgade styrmedel och utformande och 
genomförande av mål. 
 
Miljöskadliga effekter från beskrivna aktiviteter bör analyseras, beskrivas och 
sammanställas för att få klarhet i hur marina miljöer påverkas av de aktiviteter som 
omnämns i denna rapport. 
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7. Förslag till fortsatta studier 
 

Faktorer som skulle vara intressanta för utbyggnad av denna studie, men som det inte 
varit plats till eller tid till, skulle kunna vara: 
- Uppdaterad utredning av miljöpåverkan utifrån faktorer i nulägesanalysen. Detta för 
att få klarhet i vilka faktiska påverkningar som finns och vad de förorenande 
aktiviteterna gör för skada på marina miljöer i Arktis. 
 
- Utredning av potentiella användningsområden för avloppsavfall. Är det möjligt att 
utnyttja avloppsavfallet som resurs genom t.ex. biobränsle, och kanske går det att 
inkludera avfall från hundgårdar i Longyearbyen.  
 
- Anpassad avloppsreningsteknik. Vilka avloppsreningstekniker är bäst att använda i 
detta område, kostnader kontra miljöhänsyn etc.?  
 
- Case study - ”Longyearbyen Sustainability Society”. Ett mycket intressant område 
skulle vara att undersöka huruvida det är möjligt att utveckla Longyearbyen till ett 
hållbart och cirkulärt samhälle. T.ex. genom att driva boskap och växthus för att 
producera råvaror lokalt, förbränna avfall från avlopp, hundgårdar och matavfall för att 
skapa biobränsle, använda sig av midnattsolen och vindkraft för att skapa förnybar 
energi, ladda fordon med överbliven sol- eller vind energi, laga hundmat av 
matavfall/rester från öl bryggeriet för att reducera mängden utsläpp från transporter av 
hundmat. Etc. 
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