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Uttalelse til høring - utkast til lov om endringer i lov om miljøvern 
på Svalbard 15. juni 2001 nr. 79 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 6. november 2020. 
 
DMF med Bergmesteren for Svalbard skal bidra til at Svalbards geologiske ressurser 
forvaltes og utnyttes best mulig til nytte for samfunnet, herunder bevaring av 
geologisk undersøkelsesmateriale og data. Undersøkelsesarbeider og uttak av 
mineralske ressurser skal gjennomføres i henhold til Bergverksordningen for Svalbard. 
 
Om saken 
Høringsnotatet omhandler forslag om forbud mot bruk av tungolje i 
territorialfarvannet ved Svalbard, samt forslag om å gi Klima -og miljødepartementet 
hjemmel til å opprette en forskrift om gebyr for behandling av private planforslag. 
 
Uttalelse fra DMF med Bergmesteren for Svalbard 
DMF har gått igjennom høringsnotat vedrørende tungoljeforbud og gebyr for 
planbehandling. 
 
Tungoljeforbud 
DMF med Bergmesteren for Svalbard ser at det i høringsnotatet er foretatt vurderinger 
av, og redegjort for økonomiske og administrative konsekvenser av en utvidelse av 
foreslått tungoljeforbud. Herunder en vurdering av konsekvenser for transport av kull 
med bulkskip fra Svalbard. Det er vurdert at avgiften vil bety en kostnadsøkning på ca. 
3% for kulltransporten til Europeiske havner. 
 
Utvinning av mineralske ressurser på Svalbard er avhengig sjøbasert logistikk for å nå 
ut til markedet. DMF med Bergmesteren for Svalbard registrerer derfor at det i dagens 
situasjon kan bety økte økonomiske kostnader for mineralnæringen på Svalbard med 
foreslåtte tungoljeforbud. Dette framgår av høringsnotatet. DMF har ingen andre 
merknader til forslaget. 
 
Gebyr for planbehandling 
VI har ingen merknader til forslaget om å opprette forskrift om gebyr for behandling av 
private planforslag. 
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Randi Skirstad Grini Lars Libach 
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