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Kings Bay - Tillatelse til utslipp av avløpsvann fra Ny-Ålesund planområde 

 
Sysselmesteren på Svalbard har gitt Kings Bay AS tillatelse til utslipp av avløpsvann til 
Kongsfjorden etter svalbardmiljøloven § 58 og forskrift om forurensing og avfall på Svalbard 
§ 4-1. Tillatelsen er gitt på nærmere fastsatte vilkår. Tillatelsen kunngjøres på 
www.sysselmesteren.no.  
   
Vi viser til deres søknad om tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann av 14. desember 2016 og 
revidert søknad med vedlegg av 30. juni 2022. 
 
Sysselmesteren gir Kings Bays AS tillatelse til utslipp av renset avløpsvann til Kongsfjorden etter 
svalbardmiljøloven § 58 og forskrift om forurensing og avfall på Svalbard § 4-1. Etter 
svalbardmiljøloven § 1 er lovens formål å opprettholde et tilnærmet uberørt miljø på Svalbard. 
Dette stiller strenge krav til myndighetsutøvelsen for å ivareta lovens formål og kravene etter 
svalbardmiljøloven. For å sikre at miljøforvaltning på Svalbard er minst like god som i resten av 
Norge, er tillatelsen også vurdert opp mot nivået som fastsettes på bakgrunn av bestemmelsene i  
avfallsregelverket på fastlandet, herunder forurensningsforskriften, men vilkårene er tilpasset 
forholdene på Svalbard. 
 
Vi gjør oppmerksom på at denne tillatelsen erstatter «Utslippstillatelse for sanitæravløpsvann» for 
Ny-Ålesund planområde» av 21. september 2006.  
 
Redegjørelse for saken og begrunnelse for vedtaket 
Kings Bay AS har søkt på ordinær måte om tillatelse til utslipp av avløpsvann fra Ny-Ålesund 
planområde. Søknaden omfatter sanitært avløpsvann fra bosetningen i Ny-Ålesund, 
Marinlaboratoriet og anlegg på Rabben og Brandal, i tillegg til oljeholdig avløpsvann fra vaskehall 
og verksted. Det går fram av søknadene at gråvann og kloakk fra bosetningen og Marinlaboratoriet i 
Ny-Ålesund ledes via et felles avløpsnett til renseanlegget. Derfra ledes avløpsvannet ut i 
Kongsfjorden via ett utslippspunkt ca. 30-40 meter fra på 2 meter dybde. Kartverkets anlegg på 
Brandal og flyplassen på Rabben har hver sin egen oppsamlingstank for kloakk. Disse tankene 
tømmes og pumpes på avløpsnettet ved behov.  
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revidert søknad med vedlegg av 30. juni 2022.

Sysselmesteren gir Kings Bays AS tillatelse til utslipp av renset avløpsvann til Kongsfjorden etter
svalbardmiljøloven § 58 og forskrift om forurensing og avfall på Svalbard § 4-1. Etter
svalbardmiljøloven § l er lovens formål å opprettholde et tilnærmet uberørt miljø på Svalbard.
Dette stiller strenge krav til myndighetsutøvelsen for å ivareta lovens formål og kravene etter
svalbardmiljøloven. For å sikre at miljøforvaltning på Svalbard er minst like god som i resten av
Norge, er tillatelsen også vurdert opp mot nivået som fastsettes på bakgrunn av bestemmelsene i
avfallsregelverket på fastlandet, herunder forurensningsforskriften, men vilkårene er tilpasset
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planområde. Søknaden omfatter sanitært avløpsvann fra bosetningen i Ny-Ålesund,
Marinlaboratoriet og anlegg på Rabben og Brandal, i tillegg til oljeholdig avløpsvann fra vaskehall
og verksted. Det går fram av søknadene at gråvann og kloakk fra bosetningen og Marinlaboratoriet i
Ny-Ålesund ledes via et felles avløpsnett til renseanlegget. Derfra ledes avløpsvannet ut i
Kongsfjorden via ett utslippspunkt ca. 30-40 meter fra på 2 meter dybde. Kartverkets anlegg på
Brandal og flyplassen på Rabben har hver sin egen oppsamlingstank for kloakk. Disse tankene
tømmes og pumpes på avløpsnettet ved behov.
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Kings Bay AS har ikke målt de faktiske utslippsmengdene, men har beregnet dette basert på hvor 
mye vann som brukes fra Tvillingvann per dag (i snitt 55 liter per person og døgn) og maksimal 
overnattingskapasitet (170 pax). Vannforbruk per person er lavere enn i andre bosetninger grunnet 
felles fasiliteter for mattilberednings- og vaskeritjenester. Det anslås at 90% av total mengde vann 
brukt fra Tvillingsvann blir til avløpsvann som ledes til renseanlegget (10% blir brukt til annet, 
herunder vanning av vei, vann til brannbil m.m.). Dette resulterer i en maksimal belastning på 
8,4 m3 sanitært avløpsvann per døgn. I tillegg kommer regnvann fra oppsamlingskar for 
tankanlegget og vann fra avtining av kjøretøy i verkstedhall som passerer oljeutskilleren før påslipp 
til avløpsnettet. Det er forholdvis små mengder vann som passerer oljeutskilleren, med et snitt på 
6 liter/døgn.  
 
Renseanlegget er et kontainerbasert aerobt renseanlegg og er i dag plassert i Jernlageret uten 
tilstrekkelig kapasitet for oppsamling ved akutte utslipp. Jernlageret er fra 1927 og er automatisk 
fredet. Det er presisert i våre vurderinger iht. svalbardmiljøloven og i tillatelsens vilkår, at tankene 
skal være sikret mot akuttutslipp. Dersom dette krever flytting eller ombygging av renseanlegget, 
gjøres det oppmerksom på at Kings Bay AS må søke særskilt om dette. Avløpsvannet tilsettes et 
utfellingsmiddel som resulterer i at det produseres rundt 50 kg tørrstoff per år. Tørrstoffet lagres på 
Jernlageret, og sendes til fastlandet for videre behandling.  
 
Følgende momenter er tillagt avgjørende vekt når tillatelsen til forurensende virksomhet etter 
svalbardmiljøloven er gitt:  
 
Generelt:  
I henhold til § 4-1 i forskrift om forurensning og avfall på Svalbard må ingen sette i verk utslipp av 
avløpsvann uten tillatelse etter svalbardmiljøloven, med mindre utslippet er tillatt etter 
bestemmelsene i forskriftens kapittel 4. Denne tillatelsen gjør utslippet av avløpsvann fra Ny-
Ålesund planområdet lovlig. 
 
Vurderinger iht. svalbardmiljølovens prinsipper for myndighetsutøving: 
Vedtaket er vurdert etter prinsippene i §§ 7-10 i svalbardmiljøloven, jf. § 6. Sysselmesteren anser  
kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig ivaretatt gjennom opplysninger i søknadene og øvrig 
kunnskap om resipienten Kongsfjorden. Ny-Ålesund er i en særstilling på grunn av behovet for et 
meget rent vannmiljø for forskningsformål, og renseanlegget har vært i drift i flere år uten at det er 
blitt rapportert negative konsekvenser for enten human helse eller miljø.  
 
Avløpshåndtering medfører likevel en risiko for forurensning av naturen, herunder økt tilførsel av 
næringssalter til naturen, forsøpling fra hygieneartikler samt luktdannelse. Det er stilt krav om 
avbøtende tiltak, jf. pkt. 4.1-4.3 og 7. i del 2 av tillatelsen. Føre-var-prinsippet i svalbardmiljøloven 
§ 7 er tillagt vekt. 
 
Resipienten Kongsfjorden er en stor og dyp fjord med god utskiftning av vannmasser, og de 
omsøkte utslippene forventes ikke å utgjøre en trussel for vannmiljøet i Kongsfjorden. Effekter kan 
likevel oppstå, eller bli målbare, over tid og annen forurensende virksomhet kan gi 
samspillseffekter, jf. svalbardmiljøloven § 8 om samlet belastning. I tillatelsen er det derfor stilt 
krav om å etablere et måleprogram for avløpsvannet før og etter rensetrinnene samt overvåking 
tilstanden lokalt rundt utslippspunktet, jf. pkt. 4.4 og 8.1 i del 2 av tillatelsen.  
 
Svalbardmiljøloven § 9 (miljøpåvirkeren skal betale) forutsetter at den omsøkte virksomheten vil  
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I•Kings Bay AS har ikke målt de faktiske utslippsmengdene, men har beregnet dette basert på hvor

mye vann som brukes fra Tvillingvann per dag (i snitt 55 liter per person og døgn) og maksimal
overnattingskapasitet (170 pax). Vannforbruk per person er lavere enn i andre bosetninger grunnet
felles fasiliteter for mattilberednings- og vaskeritjenester. Det anslås at 90% av total mengde vann
brukt fra Tvillingsvann blir til avløpsvann som ledes til renseanlegget (l 0% blir brukt til annet,
herunder vanning av vei, vann til brannbil m.m.). Dette resulterer i en maksimal belastning på
8,4 m3sanitært avløpsvann per døgn. I tillegg kommer regnvann fra oppsamlingskar for
tankanlegget og vann fra avtining av kjøretøy i verkstedhall som passerer oljeutskilleren før påslipp
til avløpsnettet. Det er forholdvis små mengder vann som passerer oljeutskilleren, med et snitt på
6 liter/døgn.

Renseanlegget er et kontainerbasert aerobt renseanlegg og er i dag plassert i Jernlageret uten
tilstrekkelig kapasitet for oppsamling ved akutte utslipp. Jernlageret er fra 1927 og er automatisk
fredet. Det er presisert i våre vurderinger iht. svalbardmiljøloven og i tillatelsens vilkår, at tankene
skal være sikret mot akuttutslipp. Dersom dette krever flytting eller ombygging av renseanlegget,
gjøres det oppmerksom på at Kings Bay AS må søke særskilt om dette. Avløpsvannet tilsettes et
utfellingsmiddel som resulterer i at det produseres rundt 50 kg tørrstoff per år. Tørrstoffet lagres på
Jernlageret, og sendes til fastlandet for videre behandling.

Følgende momenter er tillagt avgjørende vekt når tillatelsen til forurensende virksomhet etter
svalbardmiljøloven er gitt:

Generelt:
I henhold til § 4-1 i forskrift om forurensning og avfall på Svalbard må ingen sette i verk utslipp av
avløpsvann uten tillatelse etter svalbardmiljøloven, med mindre utslippet er tillatt etter
bestemmelsene i forskriftens kapittel 4. Denne tillatelsen gjør utslippet av avløpsvann fra Ny-
Ålesund planområdet lovlig.

Vurderinger iht. svalbardmiljelovens prinsipper for myndighetsutøving:
Vedtaket er vurdert etter prinsippene i § § 7-10 i svalbardmiljøloven, jf § 6. Sysselmesteren anser
kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig ivaretatt gjennom opplysninger i søknadene og øvrig
kunnskap om resipienten Kongsfjorden. Ny-Ålesund er i en særstilling på grunn av behovet for et
meget rent vannmiljø for forskningsformål, og renseanlegget har vært i drift i flere år uten at det er
blitt rapportert negative konsekvenser for enten human helse eller miljø.

Avløpshåndtering medfører likevel en risiko for forurensning av naturen, herunder økt tilførsel av
næringssalter til naturen, forsøpling fra hygieneartikler samt luktdannelse. Det er stilt krav om
avbøtende tiltak,jf pkt. 4.1-4.3 og 7. i del 2 av tillatelsen. Føre-var-prinsippet i svalbardmiljøloven
§ 7 er tillagt vekt.

Resipienten Kongsfjorden er en stor og dyp fjord med god utskiftning av vannmasser, og de
omsøkte utslippene forventes ikke å utgjøre en trussel for vannmiljøet i Kongsfjorden. Effekter kan
likevel oppstå, eller bli målbare, over tid og annen forurensende virksomhet kan gi
samspillseffekter, jf svalbardmiljøloven § 8 om samlet belastning. I tillatelsen er det derfor stilt
krav om å etablere et måleprogram for avløpsvannet før og etter rensetrinnene samt overvåking
tilstanden lokalt rundt utslippspunktet, jf pkt. 4.4 og 8.1 i del 2 av tillatelsen.

Svalbardmiljøloven § 9 (miljøpåvirkeren skal betale) forutsetter at den omsøkte virksomheten vil
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medføre skade på natur eller kulturminner. Det er ikke forventet at renset avløpsvann vil påvirke 
Kongsfjorden negativt. Dersom skader likevel opptrer, er det presisert i tillatelsens pkt. 4.4 at det er 
Kings Bay AS som skal iverksette avbøtende tiltak. Prinsippet i § 9 er tillagt vekt.  
 
I henhold til svalbardmiljøloven § 10 skal det anvendes den teknikken som gir minst mulig  
belastning på miljøet, om ikke vesentlige økonomiske hensyn til igangværende virksomhet tilsier at  
en annen teknikk blir brukt, og dette er forsvarlig etter en samlet miljømessig vurdering. Med  
teknikk menes blant annet rensemetoder, kjemikaliebruk og avbøtende tiltak. Sysselmesteren stiller 
i denne tillatelsen minimumskrav for rensning av avløpsvannet og fysisk sikring mot akuttutslipp, 
jf. pkt. 4.1, 4.3 og pkt. 5. Vi anser disse vilkårene som tilstrekkelig for å sikre minst mulig 
belastning på miljøet. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan iht. reglene i forvaltningslovens kapittel VI påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker  
fra meddelelse om avgjørelsen er forelagt vedkommende part. Begrunnet klage skal fremsettes  
skriftlig og sendes via Sysselmesteren. Det vises ellers til forvaltningsloven § 27, tredje ledd, jf. §§  
29, 32, 36 og 42 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kristin Heggelund  
miljøvernsjef Lisbeth Schnug Melhus 
 forurensningsrådgiver 
 
 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskreven signatur 
 
 
Vedlegg: 
 
Tillatelse til forurensende virksomhet etter svalbardmiljøloven - Kings Bay AS – Utslipp av 
avløpsvann fra Ny-Ålesund planområde 
 

ts

"'....
I • ' ' 1 I

I•medføre skade på natur eller kulturminner. Det er ikke forventet at renset avløpsvann vil påvirke
Kongsfjorden negativt. Dersom skader likevel opptrer, er det presisert i tillatelsens pkt. 4.4 at det er
Kings Bay AS som skal iverksette avbøtende tiltak. Prinsippet i § 9 er tillagt vekt.

I henhold til svalbardmiljøloven § l Oskal det anvendes den teknikken som gir minst mulig
belastning på miljøet, om ikke vesentlige økonomiske hensyn til igangværende virksomhet tilsier at
en annen teknikk blir brukt, og dette er forsvarlig etter en samlet miljømessig vurdering. Med
teknikk menes blant annet rensemetoder, kjemikaliebruk og avbøtende tiltak. Sysselmesteren stiller
i denne tillatelsen minimumskrav for rensning av avløpsvannet og fysisk sikring mot akuttutslipp,
jf pkt. 4.1, 4.3 og pkt. 5. Vi anser disse vilkårene som tilstrekkelig for å sikre minst mulig
belastning på miljøet.

Klageadgang
Vedtaket kan iht. reglene i forvaltningslovens kapittel VI påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker
fra meddelelse om avgjørelsen er forelagt vedkommende part. Begrunnet klage skal fremsettes
skriftlig og sendes via Sysselmesteren. Det vises ellers til forvaltningsloven§ 27, tredje ledd, jf §§
29, 32, 36 og 42

Med hilsen

Kristin Heggelund
miljøvernsjef Lisbeth Schnug Melhus

forurensningsrådgiver
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