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Innledning 

1.1 Bakgrunn 
Svalbardmiljøloven kapittel VI omhandler arealplanlegging i planområdene. Den planansvarlige i det 
enkelte planområde skal sørge for å gjennomføre en løpende planlegging for bruk og vern av arealene 
i planområdet. Arealplanen eller deler av den skal tas opp til revisjon når forholdene gjør det påkrevd.  
 
Arealplan for Longyearbyen arealplanområde for perioden 2009 – 2019, ble vedtatt av lokalstyret i 
desember 2009. I planen er det avsatt et område ved utløpet av Bolterdalen og nedenfor Gruve 6 som 
skal benyttes til byggeområde hundegårder. Før tomter kan festes bort og hundegårder kan bygges, 
må det vedtas en detaljert delplan for det området som i arealplanen er avsatt til hundegårder. 
 

1.2 Fastsettelse av planområdet  
Det aktuelle planområdet omfatter et areal i nedre del av Bolterdalen og strekker seg videre mot vest 
langs foten av Gruve 6. Arealet avgrenses mot nord av veien til Gruve 7. Hele arealet er avsatt til 
byggeområde hundegårder i arealplan for Longyearbyen planområde. Delplan for hundegårder i 
Bolterdalen innebærer en endring og detaljering av gjeldende arealplan for Longyearbyen 2009-2019 
for det aktuelle området.   
 

1.3 Formål med planen 
Planarbeidet har som hovedformål å: 

 skape grunnlag for en god arealutnyttelse innenfor byggeområdet som er avsatt til 
hundegårder 

 legge rammene for plassering og bygging av hundegårder som tar hensyn til naturmiljø 

 legge til rette for utbygging av nødvendig infrastruktur, herunder adkomst og parkering 

 sikre nødvendige hensyn til miljø, klima og sikkerhet 
 

1.4 Viktige momenter som må avklares i planprosessen 
I henhold til utfyllende bestemmelser til arealplan for Longyearbyen skal det gjøres rede for følgende 
forhold i forbindelse med utarbeiding av delplan for byggeområder:  

 Disponering av alt areal i området, herunder de enkelte utbyggingsformål. 

 Adkomstforhold, parkering, samt opparbeidelse og disponering av grøntarealer og andre 
fellesarealer. 

 Organisering av bebyggelse, herunder tomteutnyttelse, adkomst, byggehøyde, byggelinjer og 
etasjeantall. 

 Utforming av bebyggelse, herunder takform, orientering og eventuelt farge- og materialbruk. 

 Virkninger av virksomhet med betydelige og langvarige konsekvenser for miljø og samfunn i 
og utenfor planområdet, herunder forsknings- og næringsetableringer. 

 Eventuell utbyggingstakt, samt dennes forhold til teknisk infrastruktur og klimaverntiltak. 

 Tilhørende fellesfunksjoner dersom slike er planlagt. 

 Vurdering av ras- og flomfare og eventuelle avbøtende tiltak. 

 Tilpasning til eksisterende, omkringliggende bebyggelse og hvordan bokvalitet for 
eksisterende bebyggelse blir ivaretatt. 

 Redegjøre for hvordan det er tatt hensyn til eventuelle kulturminner og områder/lokaliteter 
som er viktige for biologisk mangfold. 

 For alle nye byggeområder skal det lages fargeplan. Tillatelse til søknadspliktige arbeid og 
tiltak kan ikke gis før det foreligger godkjent fargeplan. 

Kriteriene skal oppfylles så langt de passer også ved utarbeidelse av delplan for hundegårder i 
Bolterdalen. 
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2. Planprosessen 
 

2.1 Oppstart av planarbeid og fastsettelse av planprogram  
Svalbardmiljøloven § 50 2. ledd:  
”Ved utarbeidelse eller revisjon av hele arealplanen skal det utarbeides et planprogram som klargjør 
hvilke forhold det skal redegjøres for i planen. Berørte organer og organisasjoner mv. som har særlig 
interesser i planarbeidet, skal gis anledning til å uttale seg til planprogrammet. Endelig planprogram 
skal kunngjøres av planansvarlig slik at rammene og forutsetningene kan bli gjenstand for offentlig 
debatt.” 
 
Longyearbyen lokalstyre har etablert en praksis med å utarbeide planprogram også i forbindelse med 
utarbeidelse av plan for deler av arealplanområdet (delplaner).  
Miljø- og næringsutvalget behandlet planspørsmålet og forsalg til planprogram i møte 13.12.2010, sak 
32/10, der det ble gjort følgende vedtak: 
 

1. Med hjemmel i Svalbardmiljøloven § 51 tilrår miljø- og næringsutvalget at det settes i gang 
arbeid forslag til delplan for hundegårder i Bolterdalen. 

 
2. Miljø- og næringsutvalget gir sin tilslutning til forslag til planprogram datert 19.11.2010. 
 
3. Miljø- og næringsutvalget gir administrasjonssjefen fullmakt til å foreta eventuelle justeringer i 

planprogrammet på bakgrunn av høringsuttalelser etter kunngjøring.  
 

2.2 Kunngjøring  
Oppstart av planarbeidet og offentlig ettersyn av planprogrammet ble kunngjort på www.lokalstyre.no, 
ved brev til høringsinstanser og ved følgende annonse i Svalbardposten 4. februar:  
 

Kunngjøring oppstart av planarbeid - Delplan for hundegårder i Bolterdalen  
I henhold til svalbardmiljøloven § 50 varsles herved om oppstart av arbeid med delplan for 
hundegårder i Bolterdalen. Planarbeidet har som hovedformål å skape grunnlag for en god 
arealutnyttelse innenfor byggeområdet som er avsatt til hundegårder i arealplan for 
Longyearbyen planområde, legge rammene for plassering og bygging av hundegårder, legge 
til rette for utbygging av nødvendig infrastruktur, herunder adkomst og parkering, og sikre 
nødvendige hensyn til miljø, klima og sikkerhet. 
Planprogram er utlagt til offentlig ettersyn på Longyearbyen folkebibliotek, Infotorget i 
Næringsbygget og på www.lokalstyre.no. Opplysninger om planarbeidet kan fås ved 
henvendelse til Longyearbyen lokalstyre ved plan- og utviklingssjef Vigdis Hole, tlf 79 02 21 61 
/ vigdis.hole@lokalstyre.no  
De som har innspill til planarbeidet eller planprogrammet bes melde dette skriftlig til 
Longyearbyen lokalstyre, postboks 350, 9171 Longyearbyen eller på e-post til 
postmottak@lokalstyre.no innen 4. mars 2011. 

 

2.3 Innspill til planarbeidet 
Bergmesteren for Svalbard har ingen merknader 
 
Bydrift KF ønsker at området mellom avfallsdeponiet og Vei 400 avsettes til kommunalteknisk anlegg. 
Det må avsettes en korridor langs høyspentlinja med 10 meter til hver side der det ikke kan bygges 
noe. 
 
Norsk Polarinstitutt forutsetter at biologisk mangfold ivaretas av Sysselmannen og LL. NP har ingen 
forskningsinstallasjoner i området som berøres av planen. 
 
Sysselmannen vurderer at det må tas hensyn til lokalitetene 44, 46 og 47 i ”NINA, rapport 252 – 
Biologisk mangfold – temarapport som grunnlag for arealplan for Longyearbyen planområde”. Alle 
lokalitetene er sårbare for tekniske inngrep/drenering og nedbygging. Det må legges til rette for 

http://www.lokalstyre.no/
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allmennhetens tilgang til Bolterdalen som turområde, og enkel tilrettelegging for ikke-motorisert 
friluftsliv bør inkluderes i planen. Snødrift og værforhold må vurderes grundig. Sysselmannen kjenner 
ikke til kulturminner eller forurenset grunn i planområdet. Sysselmannen varsler innsigelse dersom 
ikke naturmiljøinteressene blir ivaretatt i planen. 
 
Longyearbyen Feltbiologiske Forening (LoFF) er positiv til at det bygges flere hundegårder i 
Adventdalen, da fjellrev holder seg på avstand fra hundegårder med det resultat at fugler finner trygge 
hekkeplasser. Et område langs vei 400 er fukttundra, og viktig hekkeområde for myrsnipe og 
beiteområde for andre fuglearter. Nye hundegårder bør lokaliseres til tørre områder. 
 
Longyearbyen hundeklubb anbefaler at avstand mellom hundegårder reduseres til 200 meter, noe 
som vil gi rom for flere nye hundegårder. Ved plassering bør det tas hensyn til flom og skredfare, 
snødrift og vind, eksisterende hundegårder, løyper og veier, terrenghelning. 
Hundegårder bør ha nok areal, mulighet for løpegård/valpegård, lagringsplass for fôr, vann og utstyr, 
tilknytning til vei, mulighet for å ta valper eller skadet hund inn, overnattingsmulighet for 
tilsynspersonell.  
 
Eike Ingrid Stübner og Rasmus Bøckman stiller seg bak hundeklubbens innspill. Mener det er plass 
til flere hundegårder langs vestsiden av elva innover i dalen enn det hundeklubben har skissert. 
 
Basecamp Spitsbergen as v/Solfrid Håkenstad foreslår at veien innover i Bolterdalen rustes opp 
slik at den kan brukes til sykkelturer og hundeturer på hjul om sommeren. 
 
Todalen hytteforening v/Jon Sandmo opplever at støy fra hundegårdene langs veien opp til Gruve 6 
forstyrrer hyttefreden. Det vil anses som positivt for hytteområdet om disse tilbys ny tomt på sikt. Det 
er ønskelig at alle nye hundegårder etableres i Bolterdalen, øst for avfallsdeponiet.  
 
Grete R. og Roar Haldorsen er negativ til hundegårder som kan forstyrre hyttefreden i Todalen. Nye 
hundegårder må plasseres slik at de ikke er til sjenanse for noen.  
 

2.4  Førstegangs behandling av planforslag 
Forslag til delplan som omfatter plankart, planbeskrivelse og utfyllende bestemmelser ble utarbeidet 
og forelagt miljø- og næringsutvalget (MNU) i møte 5.12.2011, sak 38/11. MNU gjorde følgende 
vedtak: 

‘Longyearbyen lokalstyre vedtar med hjemmel i svalbardmiljøloven § 50, siste ledd, å legge 
forslag til delplan for hundegårder i Bolterdalen ut til offentlig ettersyn. 
 
Før planen legges ut til offentlig ettersyn, legges det til i utfyllende bestemmelser krav om at 
belysningen i hundegårdene skal utformes slik at det ikke forstyrrer Nordlysstasjonen, og at 
lysene skal slås av når det ikke er folk til stede.’ 

 

2.5  Offentlig ettersyn 
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 6.12.2011 – 31.1.2012. Kunngjøring om dette 
ble satt inn i Svalbardposten og på hjemmesidene til Longyearbyen lokalstyre. I tillegg ble det sendt 
brev til aktuelle høringsinstanser. 
 
Uttalelser til planen med kommentar til oppfølging: 
 
Sysselmannen påpeker at utvidelse av avfallsdeponiet trenger egen tillatelse etter 
Svalbardmiljøloven kapittel VII del ii. I arealplankartet må det skilles mellom eksisterende område for 
avfallsdeponi og planlagt utvidelse. Sysselmannen er positiv til at verdifulle naturtyper blir ivaretatt ved 
at arealene avsettes til naturområder. For å følge ny planstandard, må hundegårder avsettes til 
byggeområde «annen særskilt bebyggelse og anlegg» med spesifisering hundegård. Avfallsdeponi 
hører også inn under byggeområde (sml § 49-1). Alle henvisninger i tegnforklaring må være til 
svalbardmiljøloven, alle linjetema må ha henvisning til hjemmel. Fareområdet mot nordøst må følge 
flomsona/terrenget. 
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Eksisterende hundegårder bør vises som eksisterende arealbruk og listes opp i bestemmelsene, 
mens nye arealer bør vises som ny bruk i plankartet. For å sikre rett bruk av hundegårdene, foreslår 
Sysselmannen at kun virksomheter med adresse på Svalbard og fastboende personer kan eie en 
hundegård. Det vil være rimelig at kommersielle hundegårder kan sette opp større bygg enn private 
hundegårder, 70 m2 BYA bør være tilstrekkelig for private hundegårder. Det bør også vurderes å sette 
en nedre volumgrense på hundeholdet. Sysselmannen foreslår at det tas i bruk 
bestemmelsesområder i stedet for nummerering av nye hundegårder. I den sørligste delen av 
hundegårdsområdene planlegges det ikke nye hundegårder, og områdene kan ikke bebygges uten at 
det gis dispensasjon fra Sysselmannen. Dersom de planlagte 10 hundegårdene dekker behovet for en 
10-årsperiode, vil det ikke være nødvendig å avsette større areal til hundegårder. Disse udisponerte 
områdene bør derfor avsettes til natur- og friluftsområder. 
 
Kommentar: Sysselmannens uttalelse følges opp hva gjelder endringer av framstilling og avgrensning 
av byggeområder for hundegårder og avfallsanlegg, avgrensning av fareområde og 
hjemmelshenvisninger. Det tas inn bestemmelser om minstevolum i hundehold. Det gis bestemmelse 
om differensiert størrelse mellom private og kommersielle hundegårder.  
Uttalelse vedrørende bruk av bestemmelsesområder i stedet for nummerering av hundegårder følges 
ikke opp, heller ikke uttalelse om å skille mellom eksisterende og ny bruk innenfor byggeområdene for 
hundegårder.  
Det er ikke anledning til å regulere forhold som går ut over bestemmelsene i svalbardmiljøloven, 
herunder hvem som kan eie eller leie hundegård, eller pålegge driveplikt. 
 
Store Norske Spitsbergen Kulkompani er positiv til delplanen og til at nyttetrafikk gjennom 
Bolterdalen hensyntas ved nyetableringer. Hovedveien gjennom Adventdalen benyttes til kulltransport. 
For å ivareta trafikksikkerhet må det være færrest mulig nye avkjørsler, og ikke tillates parkering langs 
hovedveien. Det bør stilles krav om opparbeiding av del av adkomstvei ved etablering av nye 
hundegårder. Hensyn til ras- og flomvurdering, nabokonflikt og uenighet om veitrase kan medføre at 
det blir problematisk å følge utbyggingsrekkefølge. Det bør derfor kunne tillates å bygge ut lavest nr i 
hver ny adkomstvei. 
Det finnes anlegg tilknyttet kommersielle hundegårder som overskrider planlagt BYA (180 -200 m2 
BYA). Bestemmelse om maks 135 m2 BYA kan derfor bli for lite. Kartgrunnlaget må oppdateres, ny 
vei til Gruve 7 tas med. Drenering av vann inn i planområdet kan få konsekvenser for plassering av 
adkomstvei og nye hundegårder. 
 
Kommentar: I utfyllende bestemmelser tas det inn krav til opparbeiding av vei, og forbud mot 
parkering/henstilling av utstyr langs hovedvei. Utbyggingen vil bare medføre etablering av en ny 
avkjørsel (til hundegårder 3 og 4 etter renummerering). Det tas inn bestemmelse som differensierer på 
tillatt bebygd areal BYA mellom private og kommersielle hundegårder. 
 
UNIS skriver i sin uttalelse at lysbruken i Adventdalen har eksplodert siden Nordlysstasjonen ble 
etablert på Breinosa. UNIS ser med bekymring på at det legges til rette for etablering av 10 nye 
hundegårder i Bolterdalen. For mye lysforurensning fra disse vil kunne medføre at flytting av 
Nordlysstasjonen var bortkastet. UNIS er takknemlig for at det legges inn klausul i planen om fremtidig 
lysbruk. 
 
Hytteeiere ved foten av Gruve 7-fjellet ber om at hundegårdsområdet flytter lenger inn i Bolterdalen 
slik at støy fra de nye hundegårdene ikke blir til sjenanse for eksisterende hytteeiere eller lyset gir 
negative konsekvenser for KHO (Nordlysstasjonen). 
 
Kommentar til uttalelse fra UNIS og hytteeierne: Ved rullering av arealplan for Longyearbyen 
planområde, var lokalisering av nye hundegårder et sentralt tema. Arealet i Bolterdalen ble avsatt til 
hundegårder i planen som ble godkjent i desember 2009. Delplanen som nå utarbeides er en 
oppfølging av denne beslutningen og en detaljering av allerede bestemt arealbruk. En vil forsøke å 
redusere lysforurensningen ved å stille strenge krav til belysning av hundegårdene. 
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Jan Brunner er positiv til at det legges til rette for flere hundegårder i Bolterdalen. Nye hundegårder 
må etableres med en minsteavstand på 400 m fra eksisterende hytter/hus. Det betyr at hundegårdene 
5, 6 og 7 må flyttes for å opprettholde avstand til hans hytte 22/531/5. Han mener at 200 meter mellom 
kommersielle hundegårder er greit, men at private hundegårder med fordel kan samlokaliseres for å 
redusere bruken av areal. Det bør etableres et regelverk for å unngå at hundegårder blir stående 
tomme eller at røkterboliger blir brukt som fritidsbolig. Det bør også reguleres hvem som kan eie 
hundegårder, og hvor mange hunder som må til for å kunne etablere en hundegård. 
 
Kommentar: Dersom hundegårdene 5, 6 og 7 skal flyttes, vil det medføre at en stor del av et meget 
godt egnet område vil bli stående ubrukt. Hytte 22/531/5 har også tillatelse til midlertidig hundegård, 
og vil kunne tillates bruksendret til permanent hundegård. Det legges derfor til grunn en minsteavstand 
på 200 meter også til eksisterende hytte. Det legges inn bestemmelser om et minstevolum på 
hundehold i hundegårder. Det kan ikke reguleres hvem som kan eie eller leie hundegårder, jfr. 
kommentar til uttalelsen fra Sysselmannen. 
 
Spitsbergen Travel foreslår at utbyggingsrekkefølgen endres slik at 3 og 4 bygges ut først, mens 9 
og 10 bygges ut sist. Dette begrunnes med mindre behov for terrenginngrep, og mindre visuell 
inngripen i Bolterdalen. 
 
Green Dog Svalbard AS mener at arealet avsatt til hundegårder 1 og 2 er mindre egnet enn 
hundegård 3 og 4 samt 9 og 10. Dette begrunnes med avstand til vei og mulighetene for å opparbeide 
adkomst. Foreslår derfor at utbyggingsrekkefølgen endres slik: 3 og 4 blir 1 og 2, 9 og 10 blir 3 og 4, 1 
og 2 blir 9 og 10.  
 
Jens Abild ber om at det kan gis tillatelse til at eksisterende hytter innenfor planområdet kan få 
etablere hundegårder. Videre ber han om at utbyggingsrekkefølgen endres slik at en starter 
utbyggingen på de lokaliteter som ligger nærmest etablert infrastruktur. 
 
Kommentar til uttalelse fra Spitsbergen Travel, Green Dog Svalbard AS og Jens Abild: 

Utbyggingsrekkefølgen endres i samsvar med uttalelsene. Planen åpner for at det kan søkes 
bruksendring for eksisterende hytter til hundegård. 
 
Janne Søreide og Tommy Jordbrudal foreslår å legge adkomsvei på østsiden av hundegårdene og 
sikre god avstand fra hundegård til vei for å hindre snøfonning og bedre tilgjengelighet på vinterstid. 
Veien bør legges høyere enn 50 cm for å sikre at den blåser ren for snø. Hundegårdene 9 og 10 ligger 
gunstig til, og bør være av de første som bygges ut. Ber om at ønske om ny adkomst til egen 
hundegård ivaretas i planen.   
 
Eike Stübner m.fl. mener at utbyggingsrekkefølgen bør endres slik at 3, 4, 9 og 10 bygges ut først, 
og 1, og 2 til slutt. Dette begrunnes med fremkommelighet og egnethet. Adkomstvei bør legges på 
østsiden av planlagte hundegårder for å unngå at veien blir nedsnødd og utsatt for fonndannelse bak 
hundegårdene. En vei på østsiden vil være nedsnødd og uframkommelig store deler av vinteren.   
 
Kommentar til uttalelse fra Søreide, Jordbrudal og Stübner: Veiføringen er delvis lagt i trase til 
gammelt kjørespor, og hundegårder plassert ut fra dette. Det planlegges fellesparkering nær hovedvei 
som kan benyttes ved store snømengder. Herfra kan alternativ transport benyttes fram til hundegård, 
for eksempel med snøskuter. Ny adkomst til 22/618 ivaretas i utfyllende bestemmelser. 
 

2.6  Endringer i planen etter offentlig ettersyn på grunnlag av høringsuttalelser 
 
På grunnlag av høringsuttalelsene gjøres følgende endringer i plankartet: 
Hundegårder avsettes som annen særskilt bebyggelse, avfallsdeponi inngår i byggeområde (ikke 
spesialområde) og det skilles mellom eksisterende avfallsdeponi og fremtidig areal avsatt til 
avfallsanlegg. Planens avgrensning reduseres slik at områder i HG2, NF1 og HG3 der det ikke 
planlegges nye anlegg, tas ut av planen. Fareområdet nordøst i planområdet reduseres, flomgrensa 
følger kotene/naturlig avgrensning i terrenget. 
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Planlagte hundegårder renummereres slik: 

 1 blir til 9 

 2 blir til 10 

 3 blir til 1 

 4 blir til 2 

 9 blir til 3 

 10 blir til 4 
 
Eksisterende hundegårder nummereres E1, E2, E3 og E4, og eksisterende fritidshytter nummereres 
F1, F2, F3 og F4.  
 
Alle linje- og punktsymbol viser til hjemmel i svalbardmiljøloven eller utfyllende bestemmelser. 
 
I utfyllende bestemmelser gjøres følgende endringer: 
Det tas inn krav til å opparbeide adkomstvei (jfr. utfyllende bestemmelser § 1.1 bokstav i). Forbudet 
mot lagring og hensetting av utstyr langs vei forsterkes (jfr. utfyllende bestemmelser § 4.4). 
Bestemmelsen om begrenset lysbruk presiseres ytterligere (jfr. utfyllende bestemmelser § 1.1 bokstav 
d og i). 
 
Bestemmelsen om tillatt areal BYA endres slik at det tillates større utbygging i kommersielle 
hundegårder enn i private hundegårder.  Arealgrensen settes til maksimalt 100 m2 BYA i private 
hundegårder, og maks 180 m2 BYA i kommersielle hundegårder (jfr. utfyllende bestemmelser § 1.1 
bokstav g). 
 
Det tas inn bestemmelse om hvem som kan eie/leie hundegårder som tilsvarer bestemmelsene i 
svalbardmiljøloven § 85 om retten til å eie/leie hytte (jfr. utfyllende bestemmelser § 1.1 bokstav m) 
 
Ny adkomst til eksisterende hundegård på 22/618 ivaretas (jfr. utfyllende bestemmelser § 1.1 bokstav 
n). 
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3. Registreringer 
 

3.1 Politiske vedtak og føringer, gjeldende arealplaner  
Planområdet omfattes av arealplan for Longyearbyen for perioden 2009 – 2019.  
 

 
 
Fra arealplanbeskrivelsen siteres: 
 

6.4.5 Hundegårder 
Hundegårdene er anlegg for hundehold hvor byens innbyggere kan ha hunder og de kan også 
ha næringsdrift i form av turisttilbud knyttet til ferdsel med hundespann. Slike anlegg kan 
medføre støy og lokaliseres i god avstand fra boliger og hytter. 
… 
Det er videre foreslått et areal i Bolterdalen hvor det er tillatt med etablering av hundegårder. I 
tilknytning til hundegårder skal det ikke tilrettelegges for annen næringsdrift enn den som er 
direkte tilknyttet hundeholdet. 
 

I utfyllende bestemmelser til arealplan stilles det krav om at det i fremtidige byggeområder, samt ved 
større arbeider og tiltak i eksisterende byggeområder, skal foreligge en mer detaljert plan før 
godkjenning av arbeider eller tiltak kan gis.  
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3.2 Automatisk fredete kulturminner og andre bevaringsverdige kulturminner  
 

 

 
 
Det er ikke registrert automatisk fredete 
kulturminner eller andre bevaringsverdige 
kulturminner innenfor planområdet. 
Planområdet grenser til sikringssonen til 
vedtaksfredete kulturminner ved Gruve 6. 
 

 
 

3.3 Biologisk mangfold  
 

 

 
 
Planområdet berører lokalitetene 44 
(mosetundra), 46 (våtmark) og 47 
(ishavsstarr-strandeng), som alle tre er 
plassert i verdiklasse 2 i ”NINA, rapport 252 
– Biologisk mangfold – tema-rapport som 
grunnlag for arealplan for Longyearbyen 
planområde”. Områdene har stor 
artsrikdom, er viktige beite- og 
hekkeområder for fugl, og har til dels stor 
opplevelses- og pedagogisk verdi. Alle 
lokalitetene er sårbare for tekniske 
inngrep/drenering og nedbygging.  
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3.4 Forurensing og fareområder  
 

  

 
Det er ikke registrert områder med forurenset grunn innenfor planområdet. 
Deler av dalbunnen er flomutsatt, mens det antas å være skredfare i Bolterdalen inn under Bolternosa. 
 
Høyspentledning (luftstrekk) krysser planområdet. En korridor på 10 meter til hver side vil bli betraktet 
som fareområde og kan ikke bebygges. 
 

3.5 Natur- og ressursgrunnlag  

Det er etablert masseuttak for stein- og grusmasser i elveløpet. I dalbunnen ligger rester av en 
gammel anleggsvei som er benyttet i forbindelse med gruvedrift og masseuttak. 
 

3.6 Trafikk og transport  
Planområdet ligger langs Vei 400. Deler av området har adkomst fra stikkveier fra denne.  
 

3.7 Natur- og ressursgrunnlag  
Det er etablert masseuttak for stein- og grusmasser i elveløpet. I dalbunnen ligger rester av en 
gammel anleggsvei som er benyttet i forbindelse med gruvedrift og masseuttak. 
 

3.8 Trafikk og transport  
Planområdet ligger langs Vei 400. Deler av området har adkomst fra stikkveier fra denne.  
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3.9 Eiendomsforhold 
  

 

Innenfor planområdet er Store Norske 
Spitsbergen Kulkompani AS og den norske stat 
de største eierne. SNSK eier gbnr 22/1, 22/531, 
23/1 og 23/5, mens staten eier gbnr 1/11. 
Longyearbyen lokalstyre fester eiendommen 
22/595 til avfallsdeponi. 
 
I tillegg er det eksisterende hundegårder med 
private festere: 
22/531/5, Jan Ferenc Brunner, 22/587, 
Spitsbergen Experience AS, 22/618, Tommy P. 
Jordbrudal og Janne E. Søreide, 23/3 
Basecamp Spitsbergen AS. Det er 2 etablerte 
hundegårder på SNSKs eiendom 22/1 ved 
Gruve 6, og på SNSKs eiendom 22/277. 
 
Det er 3 private hytter på festetomt: 22/531/1, 
Jens Abild, 22/531/2, Egil Daleng og 23/5/1, 
Lars og Lise Brattset. 
 

4. Grovmasket risiko- og sårbarhetsanalyse 
 

4.1 Skred 
Både fjellskred og snøskred skjer jevnlig på Svalbard. Svalbards geologi er kjennetegnet ved erosjon 
og forvitring som følge av raske skifter mellom tine- og frysetemperaturer. Løsmasser er også i noen 
grad holdt sammen av permafrost i bakken. Langsiktige endringer i permafrostens dybde kan trolig 
påvirke hyppigheten av fjellskred. Skred kan utløses i perioder med mye nedbør når morenemasse og 
stein i bratte skråninger løsner.  
 
Snøskred er svært vanlig på Svalbard, både fra fallende snøskavler og fra flakskred i de bratte 
fjellsidene. Faren for snøskred vil variere noe fra år til år avhengig av hvilket vær som har opptrådt 
gjennom høsten og vinteren. Skredfaren avhenger også for en stor del av vær, vind og nedbør fra dag 
til dag. Om våren kan det også gå sørpeskred i elveleiene. Skred kan være selvutløste eller utløst av 
ferdsel. Snøskred kan ta med seg personer som ferdes i felt, ramme infrastruktur og skade 
bygningsmasse.  
 
Geologiske undersøkelser kan utføres for å bestemme muligheten for fjellskred og snøskred i utsatte 
områder. Skredfare må også vurderes som en del av arealplanlegging og godkjenningsprosesser for å 
forhindre skader på bygninger og installasjoner. I forhold til ferdsel i felt er informasjon til befolkningen 
viktig.  
Snøskred kan til en viss grad forebygges ved at skavler sprenges før de medfører for stor risiko. For å 
redusere faren for skade på mennesker, kan utsatte bygninger evakueres i perioder med særlig stor 
skredfare. Sørpeskred forebygges ved at elveløp åpnes maskinelt. Informasjon til befolkningen og 
eventuelt ferdselforbud i særlig utsatte områder kan også være gode forebyggende tiltak for å hindre 
at personer blir tatt av skred i felt.  
 
Tiltak: 
Ny bebyggelse og anlegg må ikke legges i områder som antas å være utsatt for skredfare 
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4.2 Flom 
Vannstandsøkning i Bolterelva kan forekomme som følge av mye nedbør og/eller rask nedsmelting. 
På grunn av permafrost og isdekke, vil selv mer moderate nedbørsmengder medføre en ikke 
ubetydelig avrenning. Flomfaren er avhengig av nedbørsmengde og temperatur. Risikoen for flom vil 
trolig øke pga. klimaendringer som gir økt snømengde og raskere snøsmelting.  
 
Gjennom arealplanlegging kan skade på bygninger og installasjoner forebygges ved at det ikke 
bygges på flomutsatte områder. Evakuering av flomutsatte bygninger kan vurderes i perioder med 
særlig stor flomfare. Utbygger/tiltakshaver har ansvar for å iverksette og bekoste 
avbøtende/forebyggende tiltak i forbindelse med nye byggearbeider. Eier har ansvar for iverksette 
skadereduserende tiltak på eksisterende bygninger. 
 
Tiltak: 
Ny bebyggelse og anlegg må ikke legges i flomutsatte områder. 
 

4.3 Sterk vind 
Både økt maksimalstyrke av vind og lengre perioder med sterk vind vil kunne påvirke virksomheter. 
Svært sterk vind og vindkast kan ha potensial for direkte å skade bygningsmasse og andre 
installasjoner. Vind som en del av mer ekstremt vær har trolig større skadepotensial enn en isolert 
økning i vindstyrke og stormhyppighet. Generelt ansees sterk storm som lite sannsynlig og orkan som 
usannsynlig på Svalbard.  
Konsekvensene av sterk vind blir vurdert til små for liv og helse og moderat for materielle verdier, hvor 
omfanget avhenger noe av hvor godt hendelsen var varslet.  
 
Sterkere vind som en følge av langsiktige værendringer, vil sannsynligvis skje i kombinasjon med 
endringer av andre faktorer, slik som endringer i nedbørsmengde, endringer i temperaturregime, etc. 
Vind kombinert med nedbør kan føre til skavldannelser og problemer knyttet til snødrift. 
 
Tiltak: 
Ved bygging må det legges til grunn den høyeste vindbelastning som gjelder for bygging i Norge. 
Snødrift og skavldannelser må ivaretas ved plassering og utforming av anlegg. 
 

4.4 Rømningsfare og dyrevelferd 
Svalbardmiljøloven slår fast at ingen må jage, fange, skade eller avlive fauna eller skade egg, reir eller 
bo. Rømte hunder kan innebære en fare for vill fauna. 
Hunder av rase samojed, grønlandshund, sibirian husky, alaska malamute, samt krysninger der 
størrelse og lynne tilsier at «polarhunden» er dominant, skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt 
eller inngjerdet hele året. Sysselmannen kan kreve avlivet, eller selv avlive, hund som går løs i strid 
med bestemmelsene i forskrift om båndtvang, eller som representerer fare for mennesker eller dyr på 
Svalbard.  
 
Retningslinjer for hold av hund utendørs, fastsatt av Statens dyrehelsetilsyn, sier noe om hvordan 
hundegårder bør utformes for å ivareta hundene. Utendørs hundehold skal tilrettelegges slik at 
hunders velferd ivaretas, og hunder skal beskyttes mot fare for unødig smerte og lidelse. Driftsmåte 
og oppstallingssystem må sikre hunder god mulighet for bevegelse, mosjon og normal atferd uten 
unødig frykt og stress. Oppstallingen skal være utformet slik at hunder ikke påføres eller påfører seg 
selv skade.  
 
Tiltak:  
Anlegg må utføres slik at hunders velferd ivaretas. Oppstallingssystemet skal være rømningssikkert. 
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5. Beskrivelse av planforslaget.  
 

5.1 Hundegårder 
Etterspørselen etter hundegårder/tomt for hundegård, har vært økende de siste årene. Det er mange 
som ønsker å etablere seg med små, private hundegårder for egne hunder som brukes til hundeløp 
og lengre hundesledeturer. Samtidig er det mange som ønsker å tilby hundesledeturer som et 
turistprodukt. Arealet som er avsatt skal forsøke å tilfredsstille denne etterspørselen, og legge til rette 
både for private og kommersielle hundegårder. 
 
Hundegårdene blir liggende i et natur- og friluftsområde langt fra Longyearbyen tettsted. Utbyggingen 
kan skje etter samme modell som i de 5 hytteområdene som inngår i Longyearbyen planområde. 
Utbyggingen skiller seg vesentlig fra byggeområdene i tettstedet, og behandles forskjellig med hensyn 
til tilknytning til infrastruktur og byggetetthet.  
 
I arealplan for Longyearbyen planområde blir det satt en minimum avstand mellom hundegårdene på 
400 meter, men at det kan avtales mindre avstand. Dersom byggeområdet skal dekke et antatt behov 
i neste 10-årsperiode, bør avstanden settes atskillig mindre enn 400 m mellom små private 
hundegårder. Det kan vurderes større avstand mellom større, kommersielle hundegårder. 
 
Til private hundegårder avsettes tomt på inntil 2500 m2, og til kommersielle hundegårder inntil 5000 
m2. Innenfor tomten kan det etableres innhegning med bur, løpegård og bebyggelse i tilknytning til 
drift av hundegården. Innhegning og løpegård skal utformes slik at dyrevelferd ivaretas og at rømning 
hindres. 
 
I tilknytning til private hundegårder tillates enkel røkterbolig (hyttestandard), varmestue, lager for fôr, 
vann og utstyr. Til kommersielle hundegårder tillates i tillegg rom for foredrag/enkel servering med 
plass for inntil 30 personer. Det tillates ikke etablert infrastruktur eller anlegg/aktivitet som ikke kan 
knyttes direkte til hundeholdet. Det settes maksimumsgrenser for tillatt bebygd areal (BYA). 
 
Det vil ikke settes en grense for antall hunder som kan tillates i hver hundegård.  
 
Hundegårder tillates ikke benyttet til boligformål. 
 

5.2 Adkomst og biloppstillingsplasser 
Deler av planområdet er tilgjengelig med bil fra Vei 400 og fra lokale sideveier til denne. Det er etablert 
vei fram til hundegården på gbnr 22/277 (hj.haver SNSK), til Gruve 6, og til avfallsdeponiet i tilknytning 
til masseuttak langs Bolterdalselva.  
 
Det er behov for å etablere kjørbar adkomst til hundegårder for å kunne frakte fôr, vann og utstyr til 
driften. Det vil også være behov for å etablere noen felles parkeringsplasser i tilknytning til 
hovedadkomstveier og kommersielle hundegårder. 
 
Nye veier skal anlegges som vist på plankartet, og skal plasseres og opparbeides slik at 
terrenginngrepene blir minimale. Tiltakshavere må selv stå for opparbeidelse av felles adkomstvei i 
henhold til planen fram til egen avkjørsel. Det tillates bare etablert en avkjørsel/adkomst pr hundegård.  
 
Møteplasser kan ikke etableres, minimal snuplass ved hundegård kan tillates. 
 
Veier og adkomster skal ha en total bredde på maksimalt 2,5 meter, maksimal høyde over terreng på 
50 cm med en gjennomsnittlig høyde på under 30 cm. Skjæring tillates ikke. Det kan bare i særskilte 
tilfeller godkjennes grøfter og da i minimal utstrekning. 
 
Som toppdekke skal det benyttes stedlige masser/grus som ikke avviker vesentlig fra tundraen i 
utseende og farge. Fyllingsskråning skal tildekkes med finmasse. Kantstein eller forstøtningsmurer 
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tillates ikke. Etter etablering av veier og adkomster, skal man stå med inntrykk av et lett/ubetydelig 
modifisert terreng.  
 

5.3 Skuterløype 
Bolterdalen er en del av et større sammenhengende område med utgangspunkt i Longyearbyen og 
østover hvor det i den lyse delen av vinteren, dvs. fra 1. mars hver sesong, ikke vil være tillatt å ferdes 
motorisert. Området dekker både nærområdet til Longyearbyen og sikrer muligheten til lengre ski- og 
hundesledeturer østover. Innenfor dette området er det totalforbud mot motorisert ferdsel i terrenget 
etter 1. mars. Det er gjort unntak for en ferdselsåre i Bolterdalen som kan benyttes til nyttetrafikk 
dersom vær- eller føreforhold gjør det vanskelig å bruke Todalen. Denne skutertraseen må ivaretas 
ved utbygging av hundegårder. 
 

5.4 Tilrettelegging av annen infrastruktur 
Det er ikke lagt fram vann, avløp eller fjernvarme til Adventdalen. Det vil derfor ikke bli mulig å knytte 
seg til denne type infrastruktur. 
 
Det går høyspentledning (luftstrekk) gjennom området Det vil være mulig å legge strøm fram til 
hundegårder i Bolterdalen. 
 

5.5 Miljøkonsekvenser 
Bolterdalen har i Svalbardmålestokk, rik vegetasjon og et allsidig fugle- og dyreliv. 
Naturmiljøet er sårbart for inngrep og slitasje. Vegetasjonen vokser langsomt, og spor etter inngrep og 
anleggsvirksomhet blir stående som sår i landskapet i lang tid. Alle arbeider og tiltak må derfor utføres 
slik at det gir minst mulig slitasje på markdekket. Transport tilknyttet anleggs- og byggearbeider bør 
skje på frosset og snødekt mark. Bygg og anlegg bør planlegges slik at inngrepene minimaliseres. 
 
Områder som ar klassifisert som verdifulle for biologisk mangfold (verdiklasse 2) skal holdes 
inngrepsfrie. 
 
Ny bebyggelse skal planlegges og utformes slik at de ivaretar landskapet og de naturgitte 
omgivelsene. Bebyggelsen skal framstå som et samlet anlegg. Materialbruk og fargesetting skal 
tilpasses omgivelsene. 
 

5.6 Hensyn til lokalsamfunnet 
Planområdet benyttes i dag til tur- og rekreasjonsområde for barnefamilier. Svalbard Turn har en av 
de barnevennlige topptrim-kassene et stykke inn i Bolterdalen. Etablering av flere hundegårder må 
ikke utelukke fortsatt bruk av Bolterdalen til tur- og rekreasjonsområde. Aktiviteter tilknyttet 
hundemiljøet kan gi barn og unge nye, positive opplevelser.  
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6. Utfyllende bestemmelser til planen 
 
Dato:     11.11.2011 
Dato for siste revisjon:  02.04.2012 
Lokalstyrets vedtaksdato: 
 
I medhold av § 49, siste ledd bokstav a) i svalbardmiljøloven, gjelder disse bestemmelsene for 
området som på plankartet er avgrenset med plangrense. 
 

I 
 
Formålet med delplanen er å legge til rette for bygging og drift av hundegårder i Bolterdalen. 
 
Delplan for hundegårder i Bolterdalen erstatter arealplan for Longyearbyen (2009-2019) i plankart. 
Hvis utfyllende bestemmelser i de to planene ikke er i strid med hverandre, vil begge bestemmelsene 
gjelde. Der det er motstridende bestemmelser, skal de sist vedtatte gjelde.  
 

II 
 
I medhold av § 49 i Svalbardmiljøloven, gis følgende fellesbestemmelse: 
 
a) Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området av kulturhistorisk verdi, skal arbeidet stanses og melding sendes omgående til 
Sysselmannen, jfr. lovens § 44. 
 
b) Ved arbeider og tiltak som antas å berøre forurenset grunn, eldre deponier og/eller 
etterlatenskaper, skal det foreligge vurdering av miljø- og forurensningsforhold før godkjenning av 
arbeider eller tiltak etter lovens kap. VII kan gis. 
 
c) Dersom det under arbeid i området skulle avdekkes eller oppstå mistanke om forurensninger i 
grunnen, skal arbeidet stanses og melding sendes omgående til Sysselmannen. 

 
d) Kabler skal legges i bakken. Alle kabelgrøfter/-traseer skal dokumenteres og tegnes inn på kart 
over området. 
 
e) Alt terrengarbeid skal utføres skånsomt. All transport utenfor vei skal foregå på frosset og snødekt 
mark. Midlertidige terrengskader skal repareres. 

 
III 

 
I delplanen er det avsatt områder til følgende formål: 

 
Byggeområder    SML § 49 3. ledd nr 1 

 Hundegårder 

 Avfallsdeponi eksisterende arealbruk 

 Avfallsdeponi planlagt arealbruk 
 
Kulturminne-, natur- og friluftsområde SML § 49, 3. ledd nr 3 

 Naturområde 

 Natur- og friluftsområde 
 
Råstoffutvinning    SML § 49, 3. ledd nr 4 

 Masseuttak 
 
Viktige ledd i kommunikasjonssystemet SML § 49, 3. ledd nr 6 
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 Scooterløype 

 Fremtidige adkomstveier 

 Parkeringsplass 
 
Spesialområder    SML § 49, 3. ledd nr 7 

 Fareområde flomutsatt 

 Fareområde høyspentledning 
 

IV 
I medhold av § 49 i Svalbardmiljøloven, gis følgende bestemmelser om bruk og utforming av arealer 
og bygninger: 
 
1. Byggeområder  
 
1.1 Byggeområde hundegårder 

a) I området tillates etablert private og kommersielle hundegårder. Bestemmelsene gjelder både 
for nye hundegårder og så langt de passer for eksisterende hundegårder E1 – E4. 

 
b) Nye hundegårder skal plasseres som vist på plankartet og bygges ut i nummerert rekkefølge 

1-10. Endelig plassering kan justeres i forbindelse med behandling av søknad om deling for å 
gi best mulig terrengtilpasning. 
 

c) Til private hundegårder kan det fradeles tomt på inntil 2500 m
2
, og til kommersielle 

hundegårder tomt på inntil 5000 m
2
. 

 
d) Søknad om tiltak skal vedlegges situasjonsplan som viser nødvendige detaljer, som 

plassering og utforming av bygninger, innhegninger, installasjoner, utelys, adkomst, 
parkeringsplasser mm. 
 

e) Hundegårder skal plasseres med en innbyrdes avstand på minst 200 meter. Bygninger 
tilhørende to hundegårder kan samles som ett tun dersom det er ønskelig.  
 

f) Til en hundegård tillates etablert bur og inngjerdet løpegård utformet i henhold til retningslinjer 
for hold av hund. Anlegg må utføres slik at hunders velferd ivaretas. Oppstallingssystemet 
skal være rømningssikkert. I private hundegårder skal det tilrettelegges for oppstalling av 
minimum 8 hunder. 
 

g) Til en hundegård tillates etablert bygninger som kan brukes til lagring av fôr, vann og utstyr, 
overnatting for røkter, varmestue for syke hunder og valper. I kommersielle hundegårder 
tillates også innredet rom for foredrag/enkel servering med plass for inntil 30 personer. 
Maksimalt tillatt areal BYA 70 m

2
 for private hundegårder, maksimalt tillatt areal BYA 180 m

2
 

for kommersielle hundegårder. Bur og løpegård skal ikke medregnes i BYA. 
 

h) Det kan tillates tiltak i form av snøskjermer, ledevoller eller lignende for å redusere eller styre 
snødrift. 
 

i) Ny bebyggelse skal tilpasses omgivelsene ved 

 Materialbruk: bygninger skal ha trekledning og nøktern detaljering 

 Takform: bygninger skal ha saltak med takvinkel 5-20 grader, takopplett eller arker 
tillates ikke 

 Volum: Bygninger kan oppføres i en etasje og skal ha en tydelig hovedform. Maksimal 
tillatt høyde til gesims 4 meter, maksimal tillatt mønehøyde 6 meter.   

 Plassering: Hovedformen skal plasseres parallelt med terrenget. Dersom det er flere 
bygninger knyttet til en hundegård, skal bygningene fremstå samlet som et tun.   

 Fargesetting: Det skal brukes farger som er tilpasset de naturgitte omgivelsene. 
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 Belysning: Belysning i hundegårdene skal utformes og plasseres slik at det gir minst 
mulig lysforstyrrelser for nordlysobservatoriet på Breinosa. Lysene skal fortrinnsvis 
slås av når det ikke er folk til stede.  

 Før det gis brukstillatelse til hundegård, skal felles adkomstvei være ferdig 
opparbeidet frem til avkjørsel til hundegården. 
 

j) Det tillates ikke etablert infrastruktur eller anlegg/aktivitet som ikke kan knyttes direkte til 
hundeholdet. 

 
k) Eksisterende fritidsboliger F1-F4 innenfor området kan fortsatt benyttes som fritidsbolig. Det 

kan etter søknad gis tillatelse til bruksendring av fritidsboliger til hundegård. 
 

l) Det kan ikke gis tillatelse til bruksendring av hundegårder til fritidsboliger.  
 

m) Til eksisterende hundegård E1 (gbnr. 22/618) kan det opparbeides ny adkomst fra masseuttak 
nord for hundegården. 
 

1.2 Byggeområde avfallsdeponi 
a) Eksisterende avfallsdeponi skal benyttes i henhold til gitte tillatelser, og skal sikres på 

forsvarlig måte. 
 

b) Arealet som er avsatt til fremtidig avfallsdeponi skal brukes til utvidelse av avfallsdeponiet eller 
tiltak for å forebygge forurensning fra deponiet. Det må foreligge nødvendige tillatelser fra 
Sysselmannen, jfr. sml kapittel VII del ii, før området kan tas i bruk. Avfallsdeponiet skal sikres 
på forsvarlig måte. 
 

2. Råstoffutvinning 
Masseuttak 
I området tillates tatt ut løsmasser og grus. Masseuttaket må drives slik at Bolterelva sikres 
fritt løp.  
 
I området tillates ingen inngrep eller tiltak som legger hindringer i veien for uttak av masser. 
Permanent bebyggelse tillates ikke oppført. Området skal holdes ryddig.  
Det er ikke tillatt å hensette eller lagre utstyr som ikke er direkte knyttet til driften av 
masseuttaket. 
 

3. Natur- og friluftsområde 
a) Naturområde 

Innenfor NA tillates ikke terrenginngrep eller noen form for tiltak. 
 

b) Natur- og friluftsområde 
I natur- og friluftsområder tillates ingen inngrep eller tiltak som legger hindringer i veien for 
allmennhetens bruk av og ferdsel i området. 
 

4. Trafikkområder 
a) Kjørevei 

Kjøreveier skal ha linjeføring og utforming som vist på plankartet. Terrenginngrep i forbindelse 
med opparbeiding av veier skal gjøres mest mulig skånsomt. Mindre justeringer av veitraseen 
kan gjøres ved opparbeidelse for å gi best mulig terrengtilpasning. 
 
Veier og adkomster skal ha en total bredde på maksimalt 2,5 meter, maksimal høyde over 
terreng på 50 cm med en gjennomsnittlig høyde på under 30 cm. Skjæring tillates ikke.  

 
Det skal benyttes stedlige masser/grus som ikke avviker vesentlig fra tundraen i utseende og 
farge. Fyllingsskråning skal tildekkes med finmasse. Kantstein eller forstøtningsmurer tillates 
ikke.  
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Til hver hundegård kan det opparbeides én avkjørsel som skal være tydelig avgrenset. 
 
Det er ikke tillatt å hensette eller lagre utstyr eller annet langs adkomstveiene eller vei 400. 
 

b) Parkering 
Parkering skal primært opparbeides innenfor egen tomt. Dersom det ikke etableres kjørbar vei 
helt fram til hundegård, kan det opparbeides inntil 2 biloppstillingsplasser pr hundegård som 
breddeutvidelse av adkomstvei. Biloppstillingsplasser skal plasseres slik at terrenginngrepene 
blir minimale, maksimal tillatt høyde over terreng 30 cm. Skjæring tillates ikke, skråning skal 
tildekkes med finmasse. 
 
Ved eksisterende avkjørsel fra Vei 400 mot 22/587 m.fl. tillates etablert felles parkeringsplass 
for inntil 10 biler. 
 
Det tillates ikke parkering langs vei 400. 
 

c) Skutertrasé 
Skutertrasé for nyttetrafikk skal holdes fri for inngrep eller tiltak som legger hindringer i veien 
for bruk av traséen. 
 

5. Spesialområder 
a) Flomutsatt naturområde.  

Området er utsatt for flomfare. Innenfor området tillates ingen tiltak, herunder lagring, unntatt 
flomforebyggende tiltak/masseuttak i begrenset omfang. 
 

b) Høyspentledning.  
10 meter på hver side av høyspenttraséen anses som fareområde og kan ikke bebygges.  
 

 

  


