
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Merknadsbehandling etter høring av  

Delplan 34  

Longyearbyen havn – bykaia 

 
 
Dato: 09.11.2017 

Høringsperiode: 01.09.2017 – 01.10.2017 
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Sender, 

dato 

Innhold Kommentar 

Sysselmannen 

på Svalbard, 

22.09.2017 

Merknad 1: 

Sysselmannen viser til svalbardmiljølo-

ven (sml) § 49 5.ledd, der det er fastsatt 

at dersom planen kan få virkninger for 

miljøet utenfor planområdet, skal rede-

gjørelsen også omfatte dette. Syssel-

mannen skriver videre at: «Etter sval-

bardmiljøloven er konsekvensutred-

ninger inkludert i arealplanen. I tillegg 

kan en virksomhet utløse krav om sær-

skilt  

Konsekvensutredning (jf . sml § 59). 

Virksomheten delplanen legger til rette 

for, vil trolig utløse krav til særskilt kon-

sekvensutredning etter § 59, da virk-

somheten både kan få mer enn ubetyde-

lig virkning for naturmiljøet utenfor plan-

området og betydelig og langvarig virk-

ning for miljø og samfunn i et planom-

råde.  Det må redegjøres for forholdet til 

særskilt konsekvensutredning i planbe-

skrivelsen.» 

 

 

 

 

Merknad 2:  

Sysselmannen stiller også spørsmål til 

området H3 som er satt av til lager for 

containere – opptil 4 i høyden med total-

høyde 10 meter og utviklingen av Hotell-

neset. Sysselmannen stiller seg spør-

rende til om det vil være hensiktsmessig 

og forenelig at containerlager og turist-

aktivitet vil høre innenfor dette området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merknad 1: Delplan D34 for 

Longyearbyen Havn – bykaia 

er i tråd med overordnet plan 

og er ikke vurdert til å utløse 

krav om konsekvensutred-

ning. 

Det er tatt inn kommentarer i 

planbeskrivelsen om forholdet 

til svalbardmiljøloven § 49 og 

§ 59. Kommentarene er satt 

inn i kapittel 3.  

 

Det fremkommer blant annet 

at ved etablering av nye virk-

somheter innenfor planområ-

det kan det bli utløst krav om 

særskilte konsekvensutred-

ninger etter Svalbardmiljølo-

vens § 59. Sysselmannen sin 

rolle er også omtalt.   

 

Håndtering av merknaden er 

gjort i dialog med Sysselman-

nen.  

  

Merknad 2: Avsatt areal til 

havnelager er knyttet til drif-

ten av bykaia. Alternativ loka-

lisering til Hotellneset er der-

for ikke aktuelt. Havnesjefen 

har vurdert arealet som godt 

egna til lager-/logistikkom-

råde for Longyearbyen havn. 

Det ligger ikke i fronten av 

kaianlegget, men er trukket 

noe lenger bak ved siden av 

formål satt av til næringsbe-

byggelse. For området er det 

også lagt inn bestemmelse 

om at det ikke tillates nye til-

tak som kan berøres av hen-

synssonen.  
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Merknad 3: 

Teksten i planbeskrivelsen punkt 5.12 

kulturminner bør oppdateres. Syssel-

mannen gjennomførte en helhetlig re-

gistrering av kulturminner i Longyear-

byen i 2012. 

 

Merknad 4:  

I kap. 6.3 er muligheter for næringsakti-

viteter omhandlet. Planen vil etter Sys-

selmannen sitt syn gå utover innholdet i 

svalbardmeldingen fra 2016. Det er nød-

vendig at Longyearbyen lokalstyre avkla-

rer disse problemstillingene med over-

ordnet myndighet før planvedtak.  

 

Merknad 3: Teksten er oppda-

tert med henvisning til kultur-

minneplanen 2013-2023. 

 

 

 

 

Merknad 4:  

Tidligere punkt 6.3 er fjernet 

fra planbeskrivelsen. Teksten 

i dette punktet er dekket i 

Kystverkets konseptvalgut-

redning hvor ulike løsninger 

og konsepter for havnestruk-

turen i Longyearbyen er be-

skrevet (KVU 01.11.16).  

Norges vass-

drags- og ener-

gidirektorat, 

04.10.2017 

Har ingen kommentarer utover at NVE 

synes det er positivt at planforslaget er 

ytterligere oppdatert i forhold til de siste 

faresonekartleggingene i området. 

Ingen endring av planforsla-

get 

Avinor, 

27.09.2017 

Avinor viser til revidert restriksjonsplan 

for Svalbard lufthavn som ble vedtatt av 

Samferdselsdepartementet 04.09.2014 

ihht. Luftfartsloven § 7-14, første ledd.  

Luftfartstilsynet har videre den 

31.05.2016 sertifisert Svalbard lufthavn 

AS som flyplassoperatør. 

 

Det påpekes at planområdet ligger i sin 

helhet innenfor innflygningsflaten til 

bane 28, som er en høyderestriksjons-

flate/hinderflate i restriksjonsplanen for 

lufthavnen.  Restriksjonshøyden (hinder-

flaten) ligger på kote 71 meter over ha-

vet (moh) nærmest lufthavnen og 

stiger til kote 86 moh lengst unna luft-

havnen. Terrenghøyden innenfor plan-

området ligger på ca. kote 0 – 20 moh. 

 

Avinor ber om at følgende planbestem-

melse tas inn i delplanen: 

 

Hinderflater/høyderestriksjonsflater 

i restriksjonsplanen for Svalbard 

lufthavn Det må ikke etableres bygg, 

påbygg, anlegg eller konstruksjoner i 

Innspillene til bestemmelser 

for å ivareta revidert restrik-

sjonsplan for Svalbard luft-

havn innarbeides i planforsla-

get. 
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strid med hinderflater/høyderestriksjons-

flater (innflygingsflaten) i restriksjons-

planen (ENSB-P-08) for Svalbard luft-

havn, dvs. ikke over kote 71 meter over 

havet. Høyderestriksjonskravet gjelder 

også for kraner, skip eller rigger som be-

finner seg innenfor sjøarealene, enten 

midlertidig eller permanent. Dersom det 

skal benyttes byggekraner over kote 71 

meter over havet, skal Avinor Svalbard 

lufthavn kontaktes på forhånd og god-

kjenne kranbruken. Tiltakshaver (utbyg-

ger) er ansvarlig for å gjennomføre en ri-

sikoanalyse for å sjekke ut om dette er 

akseptabelt med hensyn til flysikkerhe-

ten. I forhold til byggerestriksjoner for 

flynavigasjonsanlegg ber Avinor om at 

følgende planbestemmelse tas inn i del-

planen: 

 

Krav til radioteknisk vurdering in-

nenfor landarealene: 

Alle søknader om nye bygg, anlegg, til-

bygg og endring på eksisterende bygg 

som inkludert takkonstruksjon overstiger 

kote 35 meter over havet, skal sendes 

Avinor Flysikring for radioteknisk vurde-

ring og godkjenning. Med søknaden må 

det følge konkrete fasadetegninger, teg-

ninger av tak, materialvalg, plassering 

og fasaderetning. Longyearbyen lokal-

styre kan ikke gi igangsettingstillatelse 

før det foreligger positiv radioteknisk 

vurdering for  

byggene/ tilbyggene/fasadeendringene. 

 

Krav til radioteknisk vurdering in-

nenfor sjøarealene: 

For skip/rigger som ligger fortøyd i plan-

området, skal det sendes søknad om ra-

dioteknisk vurdering og godkjenning til 

Avinor Flysikring dersom høyden på 

skrog og overbygg eksklusiv master og 

skorstein overstiger 35 meter over ha-

vet. Med søknaden må det følgje nøyak-

tig posisjon og størrelse på skip/rigg. Det 
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må foreligge en positiv radioteknisk vur-

dering, før Longyearbyen lokalstyre kan 

gi tillatelse til oppankring av skip/rigg. 

 

Krav til radioteknisk vurdering av 

kraner: 

Vedrørende bruk av kraner til oppføring 

av bygg/anlegg og betjening av skip ved 

kai så tillates bruk av mobilkran med 

kranarm opp til 50 meter over havet 

uten krav til separat radioteknisk vurde-

ring. Ved all bruk av tårnkraner der 

bommen overstiger 35 meter over havet 

samt mobilkranerover 50 meter over ha-

vet til oppføring av bygg og infrastruk-

tur, skal søknad sendes Avinor Flysikring 

for radioteknisk vurdering og godkjen-

ning. Med søknaden må det følge nøyak-

tig posisjon og størrelse på tårnkra-

nene/mobilkranene. Ved bruk av faste 

kraninstallasjoner på kaia som overstiger 

35 meter over havet, skal søknad sendes 

Avinor Flysikring for radioteknisk vurde-

ring og godkjenning. Med søknaden må 

det følge nøyaktige posisjoner og stør-

relse på kranene. Longyearbyen lokal-

styre kan ikke gi igangsettingstillatelse 

før det foreligger positiv radioteknisk 

vurdering for bruk av kraner. 

 

Innsigelse 

Dersom Longyearbyen lokalstyre ikke 

innarbeider følgende punkter nedenfor i 

delplanen, må dette brev forstås som en 

innsigelse til planen i medhold av Sval-

bardmiljøloven § 50, 4. avsnitt:  Plan-

bestemmelse om hinderflater/høydere-

striksjonsflater i restriksjonsplanen for 

Svalbard 

lufthavn (punkt 2).  Planbestemmelser 

om byggerestriksjonskrav for flynaviga-

sjonsanlegg (punkt 3). 

Longyearbyen 

lokalstyre, 

v/Barnetalsper-

son, 

29.09.2017 

LL barnetalsperson synes det er positivt 

med gs-veg ut mot flyplassen, noe som 

kan bidra til å øke trafikksikkerheten til 

mye trafikanter. Det bes også sees på 

belysning langs hele gs-vegen. Temaplan 

Foreliggende plan vil ikke 

være til hinder for nevnte fo-

reslåtte tilrettelegginger. Te-

maplan Ferdsel og opplevelse 

er tatt med under kapittel 
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Ferdsel og opplevelse bør ellers tas 

med/innarbeides i delplanen. Viktig her 

er kryssing av V600 ved kraftstasjonen 

med oppføring av gangfelt og redusert 

fart, samt opparbeiding av tiltenkt trase 

til Burmaveien med skilt og gangsti. 

7.2.4 Trafikksikkerhet. Skil-

ting, belysning, tilrettelegging 

av gangfelt mv. må avklares i 

byggeplan. 

 

Longyearbyen 

havn v/Kjetil 

Bråten, 

04.09.2017 

Havnesjefen har kommet med mindre 

merknader knytt til planbeskrivelsen. 

Det gjelder bl.a. mål på kaia og enkelt-

vise benevninger som er blitt brukt.   

Endringene er lagt inn i plan-

beskrivelsen. 

 

 

 

Svalbard Cruise 

Network v/Eva-

Britt Komfeldt, 

29.09.2017 

Bykaia 

 Viktig at Bykaia er tilgjengelig for 

«tørrskodd» ilandstigning. God infra-

struktur er avgjørende for at turis-

tene skal ønske å gå i land.  

Spaservei til sentrum 

 Trygg og tilrettelagt trasé for gående 

fra Bykaia til sentrum. Svært viktig å 

få på plass raskt. 

Trapp til Burmaveien 

 Burmaveien representerer en uutnyt-

tet mulighet både når det gjelder til-

gjengelighet til sentrum og som his-

toriefortellende kulturminnesmerke. 

Kyststi 

 Et av elementene i verdiskaping fra 

besøkende til Longyearbyen er til-

gjengeliggjøring og salg av opplevel-

ser. Oppfordringen er å ta hensyn til 

Kyststien i delplanarbeidet for Long-

yearbyen Havn – Bykaia. 

Kommentar: Foreliggende 

plan vil ikke være til hinder 

for nevnte foreslåtte tilrette-

legginger.  

Trapp opp til Burmavegen og 

trasé til sentrum er tiltak som 

ligger utenfor planområdet. 

I illustrasjonsplanen er det 

tegnet inn hvor kyststien skal 

gå gjennom planområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visit Svalbard 

v/Prosjektleder  

Trine Krystad, 

29.09.2017  

Kyststi 

 Traseen for kyststien beveger seg 

gjennom delplanområdet og delpla-

nen må sikre at trase for kyststien 

innarbeides i området. 

 Havnefronten er viktig for kyststien – 

må ses i sammenheng 

 Krav om rekkefølge. Realisering av 

kyststien før bebyggelse og annen 

arealdisponering 

Skilting 

 I området må det settes av arealer til 

skilt, skjermer, infotavler/vegger og 

portaler. 

Forbindelsen Longyearbyen havn og 

Burmavegen - trapp 

Kommentar: 

Kyststi: Hjemmel for etable-

ring av kyststi er sikret i plan-

bestemmelsene § 5.6. I illus-

trasjonsplanen er det tegnet 

inn hvor kyststien skal gå 

gjennom planområdet. 

Skilting: Skilting i området vil 

avklares i senere fase. 

Tilrettelegging av fotgjeng-

ere: Det er lagt inn g/s-veg 

langs veg 600. Kyststien vil 

også sikre trygg ferdsel for 

mye trafikanter gjennom pla-

nområdet. 
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 En viktig forbindelse mellom Long-

yearbyen og Burmavegen vil være ei 

trapp. Denne trappa vil løfte publi-

kum fra det nedre nivået ved kaien 

og opp på Burmaveien og dermed 

rett opp til det «historiske» Long-

yearbyen.  Denne koblingen mulig-

gjør også en vandring i vest som blir 

en rundtur der man kan spasere på 

Burmaveien og videre tilbake til sen-

trum via Kyststien. Delplanen må 

legge til rette for etablering av en slik 

adkomst opp på Burmavegen kom-

mer det frem. Trappa er et foreslått 

tiltak i Temaplan Ferdsel og opple-

velse. 

Tilrettelegging fotgjengere 

 Planen må sikre trygg atkomst inn og 

ut av planområdet for myke trafikan-

ter (gående/syklende). Dette vil 

gjelde kryssing av veier mv. 

Dagturbåter 

 Delplanen må hensynta vekst i dags-

turtrafikken frå Longyearbyen. Sjø- 

og landsiden må sees i sammenheng 

med denne veksten. 

 

Dagturbåter: Delplanen har 

tatt hensyn til ulike trafikant-

grupper i planområdet. Dette 

gjelder også for dagturturis-

men. 

Bykaia Lagerut-

leie v/Johan 

Sletto og LPO 

arkitekter v/Si-

grid Feiner-

Endresen, 

28.09.2017 

Hvis parkeringskravet skal løses på egen 

tomt vil dette sette begrensninger på det 

arealet som faktisk kan bygges. For å ut-

nytte næringstomtene best mulig kom-

mer det frem at det burde legges til rette 

for parkeringsareal på nordsiden av 

veien, KV2, på lik linje med P2. 

 

En mulighetsstudie på eiendom 22/603 

viser at beregningen av antall p-plasser 

pr m2 BRA gir et kunstig høyt parke-

ringskrav. Mulighetsstudien innebærer et 

tilbygg av eksisterende bygg for å legge 

til rette for en utvidelse av Svalbard 

bryggeri.  BRA for høye volumer skal be-

regnes med et tenkt plan for hver 3m i 

hht veileder til grad av utnytting. I lager-

lokaler og industrilokaler med stor tak-

høyde får dette den konsekvensen at det 

blir krav om flere p-plasser, selv om det 

ikke blir flere arbeidsplasser knyttet til et 

høyt volum.  Av dette argumenteres det 

Kommentar:  

I bestemmelsene fremgår det 

at parkering inngår i bereg-

ningsgrunnlag for BYA. Det er 

satt av parkeringskrav hhv. til 

industri/verksted/lager og til 

kontor/bevertning med hen-

syn til BRA. Som følge av ut-

talelsen er det presisert i be-

stemmelsen at BRA skal be-

regnes av fysiske plan.  

 

P-areal er ikke avsatt ved for-

mål på nordsiden av KV2/in-

nenfor feltH6 av hensyn til 

nødvendig arealberedskap for 

havneaktivitet. 
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for at det bør tas med i bestemmelsene 

at BRA beregnes kun av fysiske plan evt. 

at man reduserer p-kravet ytterligere.  

 

Det er positivt at planen legger opp til at 

parkering kan løses på andre tomter enn 

sin egen, ved at det opprettes privat-

rettslige avtaler. Men man kan tenke seg 

at dette ikke alltid vil være løsbart, slik 

at et rent parkeringsareal avsatt i planen 

er en bedre løsning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Merknader 
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Subject: VS: Offentlig ettersyn delplan D34 Longyearbyen havn 

Fra: Bråten, Kjetil  

Sendt: mandag 4. september 2017 11:07 

Til: Tollan, Hanne Karin <Hanne.Karin.Tollan@lokalstyre.no> 

Emne: SV: Offentlig ettersyn delplan D34 Longyearbyen havn 

Kommentarer til planutkastet. 

5.3 Longyearbyen havn/Bykaia  
Longyearbyen havn/Bykaia er en offentlig havn med kai lengde på 82 84 meter og en dybde på 9 me-
ter. Det er også etablert en flytekai som er 42 160 meter lang, med dybde 7 meter. Mindre skip kan be-
nytte ender og innside av Bykaia og flytekaia, så tilgjengelig lengde til fortøyning er noe mer enn løpe-
meter kai.  
Trafikken er sammensatt av mange skipstyper, men med vekt på passasjerskip i høysesongen om som-

meren. Store cruiseskip, ekspedisjonscruiseskip, mindre passasjerskip og båter dominerer i antall an-

komster. I resten av året representerer forskningsfartøy, laste- og 

Fortsatt 5.3 

Det drives terminalvirksomhet for godsbåter fra fastlandet (dette er en unødvendig beskrivelse og kan 
tas bort) innenfor havne- og næringsarealet. Stor aktivitet gjør at det stadig er behov for areal til næ-
ringsvirksomhet.  
Sesongen for passasjertrafikk er kort, med 25 % av totaltrafikken for året i juli måned. Godstrafikken 

har en noe lengre sesong og uten isbryter har den de siste årene vart fra mai til desember. Med isgå-

ende fartøy er det mulig å seile inn Isfjorden hele året. 

Figur 8: Flytekaia Tenderkaia ved Longyearbyen havn/Bykaia med ut-
sikt mot nord/vest 

5.8 Privat og offentlig servicetilbud  
Longyearbyen har vanlige offentlige og private servicetilbud som betjener lokalsamfunnet. Longyear-

byen havn har sin havnevirksomhet lokalisert til et kontor-, verksted- og lagerbygg like ved Bykaia. Fra 

eksisterende servicebygg betjenes havnas kunder og det gis informasjon til besøkende. Det settes også 

opp boder telt for suvenirsalg og turistinformasjon om sommeren. I havneområdet for øvrig er det en 

rekke bedrifter som betjener Longyearbyen og Svalbard med lager og verksteder for service og repara-

sjoner. Her ligger også Svalbard Bryggeri AS som startet produksjonen i 2015. På bryggeriet foregår det 

også omvisning. 

6.4 Kapasitetsvurdering  
Bykaia ble bygget etter 2. verdenskrig og ble bygget om i 1993/1994. Bykaia er 84 meter lang og 16 

meter bred. Skip kan ligge på alle tre sidene, og lengre skip kan stikke ut over enden av kaia. Kaia er i 

utgangspunktet dimensjonert for å kunne ta i mot skip opptil på rundt 200 meters lengde, men det har 

vært skip med lengder utover dette opptil 335 meter som har benyttet kaia. Hovedutfordringen til kaia 

er at de nye store cruiseskipene som ankommer Longyearbyen er vesentlig større enn det kaia ble di-

mensjonert for. Passasjertrafikk dominerer trafikkbildet i havna fra juni til september. 

Figur 31: Utsnitt av plankart, logistikksenter Havnebygg (H1) og con-

tainerlager (H3) 

Figur 32: Areal for containerlagring Havnebygg (bildet rer tatt fra om-
råde for containerlagring/Bussoppstilling) 

Etter figur 32 – 2 avsnitt: 

Dagens kai på 82m 84m (H5) opprettholdes og forbedres med kulvert for infrastruktur som legges ut 

til kaia. 
9.1.8 Privat og offentlig servicetilbud  
Det legges til rette for å videreutvikle servicetilbud både gjennom tilrettelegging av areal, salgsboder, 

informasjon og tilgjengelighet ved havna. Salg ved havna gjennomføres i telt som i dag eller inkludert i 

mailto:Hanne.Karin.Tollan@lokalstyre.no
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en senere ombygging av dagens Servicebygg. Havna ønsker ikke å måtte håndtere frittliggende salgs-

boder etc, på et område med allerede begrenset areal. 

Vennlig hilsen 

Kjetil Bråten 

Havnesjef 

--- 

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE  

LONGYEARBYEN HAVN 

Bykaia 

Postboks 350 

9171 Longyearbyen 

Telefon: +47 79 02 23 00 

Direktenr : +47 79 02 23 08 

Mobil: +47 48 19 27 45 

Mail: kjetil.braten@lokalstyre.no 

Web: www.portlongyear.no 
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