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Særutskrift: Fastsetting av planprogram for delplan for 
Hotellneset 

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato 

Teknisk utvalg 16/34 15.11.2016 

Teknisk utvalgs behandling - 15.11.2016  

Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt. 
 

Teknisk utvalgs vedtak - 15.11.2016 

Planprogram datert 30. august 2016 revidert 02. november 2016 for delplan for Hotellneset fastsettes i 
samsvar med Svalbardmiljøloven § 50. 
 
 
 
 

Anbefaling: 

Planprogram datert 30. august 2016 revidert 02. november 2016 for delplan for Hotellneset fastsettes i 
samsvar med Svalbardmiljøloven § 50. 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 

Planprogram for delplan for Hotellneset ble behandlet i Teknisk utvalg 06.september 2016. 
Planprogrammet ble vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn.  
Planprogrammet har ligget til offentlig ettersyn i 30 dager. Det har kommet inn 10 merknader til 
planarbeidet og planprogrammet. Merknadene er gjengitt og kommentert i vedlegg til saken.  På 
bakgrunn av de merknadene som berører selve utredningsprogrammet foreslås å gjøre følgende 
endringer i kap 5 i planprogrammet (endringene er markert med rødt): 
 
Flysikkerhet 
Kunnskapsgrunnlag: 
Restriksjonsplan for Longyearbyen lufthavn. 
 
Bruk av kunnskapsgrunnlag: 
Det skal avklares nærmere på hva slags handlingsrom mtp bebyggelse som finnes ifht gjeldende 
restriksjoner. Innholdet i delplanens bestemmelser og utforming av selve plankartet vil bli avklart i 
dialog med Avinor. I den grad det i delplanen er ønskelig å avvike fra gjeldende krav vil dette bli 
vurdert og dokumentert i tråd med vanlig praksis. Også dette i tett dialog med Avinor. 
 
Funksjoner - arealbruk 
Kunnskapsgrunnlag: 
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Strategisk havneplan, KVU for ny havnestruktur for Longyearbyen, Strategisk næringsplan, forenklet 
stedsanalyse, trafikkanalyse, kjent behov og innmeldt behov. Mulighetsstudie (2015). Gjennomføre 
workshop. 
 
Bruk av kunnskapsgrunnlag: 
Gjøre greie for sjøtrafikk, sjøretta næring og havnerelatert virksomhet. Avklare en hensiktsmessig 
fordeling og sammensetning av aktuelle funksjoner. Hjemle arealbruksformål som ivaretar 
næringsutvikling i et lengre perspektiv. Om mulig avgrense gjeldende restriksjoner gjennom å 
differensiere innenfor planområdet mtp arealbruk og byggehøyder. Sørge for nødvendig robusthet, og 
nødvendig differensiere innenfor planområdet. Det skal vurderes om det bør legges til rette for 
naustområder eller ikke innenfor planområdet. 
 
Teknisk infrastruktur 
Kunnskapsgrunnlag: 

Ledningskartverk, eksisterende dimensjonering og kapasitet, erfaringsgrunnlag, fagkompetanse LL. 
Bruk av kunnskapsgrunnlag: 
Definere behov for oppgradering og nyetablering av teknisk infrastruktur (VA, overvann, fjernvarme, 
elkraft) som følge av delplanens utbyggingsvolum. Brannvernberedskap og slukkevannskapasitet 
(trykk og mengde) skal vurderes særskilt. Vurdere å innarbeide rekkefølgekrav som sikrer 

tilfredsstillende kapasitet i samsvar med økt belastning. 
 
 
 

Vurdering: 

Forslag til planprogram 02. november 2016 gir etter administrasjonens vurdering gode rammer for 
planarbeidet. De foreslåtte endringene ansees som mindre presiseringer og rokker ikke ved 
hovedinnholdet i planprogrammet.   
Utredningstemaene er godt tilpasset de planutfordringer vi står overfor og er derfor vurdert til å gi et 
hensiktsmessig grunnlag for plan og utredningsarbeidet for delplan for Hotellneset 
 
Vedlegg 
1 Kommentarer til innkomne merknader 
1 Forslag til planprogram for delplan for Hotellneset 02. 

november 2016 
3 Samlet innspill til oppstartsmelding og planprogram 

 
 
Andre vedlegg (ikke vedlagt): 
  
  
  

 


