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Innledning 

Longyearbyen ønsker å være en miljøvennlig destinasjon. Svalbard Museum ønsker å bidra til dette 
gjennom å minske belastningen på miljøet i sin drift. Det var derfor naturlig å bli sertifisert som en 
miljøvennlig institusjon. Etter å ha undersøkt flere miljøsertifiseringer falt valget på Miljøfyrtårn. 

 
 
 

Gjennomføring av forarbeidet 
 

For å bli sertifisert var det en del saker som måtte på plass. Det ville ta litt ressurser og påføre oss noen 
utgifter å gjennomføre en sertifisering. Vi var villige til å gi dette arbeidet en innsats, men vi søkte i 2014 
Svalbard Miljøvernfond om økonomisk støtte til våre utgifter.  

Vårt kostnadsoverslag var på  93 290 kr 
  Lønn   60 000 kr 
  Konsulenttjenester 60 000 kr 
  Andre kostnader  7 290 kr 
Vi satset på en egeninnsats på 26 000 kr og søkte om 67 290 kr. Vi ble tildelt 40 000 kr. 
På grunn av sykefravær ble prosjektet utsatt og vi fikk utsettelse ut 2017. Vi startet opp på slutten av 2016. 
 
 

         
I Svalbard forskningspark er det gode systemer for avfallshåndtering, men søppelrommet er i en annen del 

av bygget. Vi etablerte små avfallsstasjoner i hver etasje i Svalbard Museum. 
 
 
For å få dette til leide vi inn Snorre Steen hos Arctic Safety som konsulent. Han hjalp oss først med å få 

orden på vårt internkontrollsystem. Det var nødvendig da miljøarbeidet er en del av HMS arbeidet. I 
prosessen deltok Hege Hjelløkken og Sander Solnes sammen med Snorre Steen. Hege var ansatt som 
sekretær og vi bestemte at hun skulle være Miljøfyrtårnansvarlig. Og den oppgaven skal følge 
sekretærstillingen. Sander Solnes er verneombud på Svalbard Museum og han er også den som holder 
orden på internkontrollsystemet. 



Det gikk fort opp for oss at dette ikke bare handlet om å bli godkjent som miljøvennlig bedrift, men likeså 
mye handlet om å lage systemer for å håndtere miljøspørsmål i fremtiden. Det er jo et mål å bli bedre. 

Vi hadde ukentlige møter med Snorre Steen for å gå gjennom alle momenter i miljøfyrtårn prosessen. Vi fikk 
implementert dette i vårt forbedrete internkontrollsystem. Dette gikk smidig. Utfordringen kom når vi 
skulle se på det fysiske miljøavtrykket. Målsettingen er jo å bli mer miljøvennlig og minske 
miljøbelastningen fra Svalbard Museum. Vi bruker for eksempel lys og varme for å drifte museet. Vi kan 
ikke slå av dette for å bli miljøvennlige, men vi kan gjøre det vi kan for å minske forbruket. Utfordringen 
er at Museet driftes sammen med andre i et felles bygg. Varme for eksempel er ikke målbart for hver 
institusjon, men er fordelt på hver institusjon etter areal. Og det hele styres av huseier, Statsbygg. Vi fant 
likevel metoder for å måle noen av miljøfaktorene. Og vi fikk satt oss noen mål innenfor noen områder. 

 
 
 
I det store og det hele så vil jeg si at Svalbard Museum hadde en ok miljøbevissthet før dette arbeidet. Det 

er likevel veldig tilfredsstillende å få satt dette i system. Og det er en nødvendighet for å kunne forbedre 
seg. Samtidig har dette arbeidet og gitt Svalbard Museum en bedre bevissthet i miljøarbeidet.  

 
I april 2017 var alle elementer i Miljøfyrtårnsertifiseringen utført og alle systemer implementert. Da ble dette 

presentert for alle antatte. Og vår direktør annonserte at Miljøfyrtårnarbeidet er en del av vår 
internkontroll og at vi alle er ansvarlige for å følge dette opp. Vi ga beskjed til Longyearbyens lokale 
Miljøfyrtårnrepresentant og avtalte tid for gjennomgang/sertifisering. Vi ble sertifisert den 18. mai 
2017.08.22 

 
 
 

 
Sertifiseringen henger godt synlig i vår foaje. 
 
 
 
 


