
 

 

Vi viser til brev av 06.11.20 fra Klima- og miljødepartementet om utkast til lov om endringer 

i lov om miljøvern på Svalbard 15. juni 2001 nr. 79 (svalbardmiljøloven). 

Innledning: 

Høringsnotatet omhandler forslag om forbud mot bruk av tungolje i territorialforvannet ved 

Svalbard, samt forslag om å gi KLD hjemmel til å opprette en forskrift om gebyr for 

behandling av private planforslag. Bakgrunnen er behovet Longyearbyen lokalstyre har når 

det gjelder å ta gebyr for behandling av private planforslag. Visit Svalbard avgrenser 

uttalelsen til å omhandle tungoljeforbudet.  

KLD legger frem forslag om endringer i svalbardmiljøloven § 82 a om å lovfeste et krav til 

drivstoff for motorferdsel i sjø i hele territorialfarvannet på Svalbard. Bestemmelsen er 

utformet som et forbud mot å bruke eller ha om bord annet petroleumsbasert drivstoff enn 

naturgass og marin gassolje.  

Holdning til et tungoljeforbud: 

I pressemelding 09.12.19 varslet regjeringen at det vurderes et generelt tungoljeforbud og 

størrelsesbegrensninger på skip på Svalbard. Begrunnelsen er at dersom Svalbard skal 

bevares som et attraktivt reisemål også i fremtiden må ferdselen reguleres, slik at den 

sårbare villmarksnaturen bevares. Bakgrunnen er at regjeringa har kartlagt utfordringene 

utviklingen i reiselivet medfører for miljø, sikkerhet og beredskap. 

I Visit Svalbards pressemelding av 20.01.20 står det at destinasjonsselskapet ønsker disse 
reguleringene velkommen. Visit Svalbard ønsker at det innføres et tungoljeforbud i Isfjorden, 

og signerte allerede i 2017 et internasjonalt opprop mot tungolje jf the Arctic commitment 

«HFO free Arctic».  

Visit Svalbard inntok allerede i 2017 en fremtidsrettet holdning til forbud mot tungolje, og 

anerkjenner begrunnelsen og formålet med forbudet jf foreslåtte endringer i 

svalbardmiljøloven.  

Visit Svalbard støtter derfor at det fra 01.01.22 innføres et forbud mot tungolje på Svalbard.  
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Overgangsordning, kompensasjon, omstilling: 

Det må sikres overgangsordninger som kompenserer for bortfall av inntekter for lokale 

bedrifter. Vi er særlig opptatt av at ekspedisjonscruisenæringa delvis var tenkt å skulle veie 

opp for inntektstapet et tungoljeforbud vil påføre lokalsamfunnet. Pga pågående krise og 

pandemi er denne næringa også helt uten aktivitet. Bortfall av både oversjøiske cruiseskip 

og ekspedisjonscruiseskip samtidig får konsekvenser for ambisjon om helårsdrift i mange 

selskaper, og dermed utfordres reisemålets strategi om å være en helårlig destinasjon.  

Visit Svalbard er opptatt av totaliteten og konsekvensene tungoljeforbudet har for 

lokalsamfunnet og verdiskapningen i Longyearbyen. Vi ber derfor KLD være særlig 

oppmerksom på problemstillingene som omhandler konsekvenser for lokal verdiskaping, 

næringsgrunnlag og tilpasninger som må gjøres – og derigjennom nødvendig tilpasning av 

virkmiddelappratet for nødvendig omstilling som følge av tungoljeforbudet.  

Avslutning: 

Et tydelig og forutsigbart regelverk er en viktig forutsetning for god forvaltning av 

miljøforsvarlig næringsdrift på Svalbard, reiselivsnæringa er avhengig av forutsigbare 

rammevilkår som legger til rette for bærekraftig utvikling.  

Myndighetene har igangsatt mange og omfattende reguleringsprosesser på Svalbard som 

virker i samtidighet. Disse vil samlet sett og individuelt få konsenser for næringa, reisemålet, 

lokalsamfunnet, verdiskapning, utviklingsmuligheter mm. Konsekvensene av de samlede 

reguleringene må derfor også vurderes mht hvordan de virker i samtidighet og forsterker 

hverandre. 

Det er utfordrende å få helhetlig innsikt i hvordan de ulike reguleringene vil virke i 

samtidighet, og vi ber derfor om at myndighetene tar hensyn til at både tungoljeforbud, 

sertifiseringsordninger og forslag til utvidelse av Nordenskiold Land nasjonalpark, inkl. 

forskrift om Nordenskiold Land nasjonalpark vil påvirke reiselivets mulighet til å bidra til 

utvikling og lokal verdiskapning på Svalbard.  

På tross av komplekse, omfattende og krevende prosesser som pågår samtidig, vil Visit 

Svalbard bidra konstruktivt i dette arbeidet. Det samme gjelder fremtidige høringsprosesser. 

 

Med vennlig hilsen 

Visit Svalbard  

 

Ronny Brunvoll      Trine Krystad 

leder       nestleder 


