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1. BAKGRUNN 

Store Norske Kulkompani (SNSK) ønsker å utarbeide 4 delplaner for nye hytteområder 
innenfor arealplanen for Longyearbyen. LPO arkitekter er fagkyndig og utarbeider 
delplanforslagene for SNSK som forslagstiller.  

Opprinnelig var det en samlet plan for hytteområdene som ble vedtatt i 2000. Denne ble 
avløst av gjeldende delplan for hytteområder i Longyearbyen, vedtatt 01.03.04.  

Revisjonsarbeid for delplanen ble igangsatt allerede i 2007, men av forskjellige årsaker ble 
ikke planforslaget fremmet til politisk behandling og lagt ut til offentlig ettersyn før i 2014. 
Planprosessen stoppet opp etter offentlig ettersyn i 2015. Fremdrift i planarbeidet har nå fått 
ny aktualitet bl.a. som følge av nye forutsetninger knyttet til naturfare. Den 10 år lange 
planprosessen medfører behov for oppdatering av planmaterialet i samsvar med dagens 
føringer og forutsetninger, før planen fremmes til sluttbehandling og planvedtak. Planen vil 
deles opp i 4 ulike delplaner med et felles planprogram. Det kan bli aktuelt å dele også 
planprogrammene per hytteområde dersom det viser seg å være hensiktsmessig etter 
høring. 

Delplaner med plan ID: 

D43        Foxdalen hytteområde 

D44        Todalen hytteområde 

D45        Vindodden hytteområde 

D46        Bjørndalen og Vestpynten hytteområde  

 

1.1. Formål 

Planen skal tilrettelegge for nye hyttetomter utenfor faresonene for eksisterende hytter i 
faresone 1/100 og nye hyttetomter. Det ligger i dag 22 hytter i faresone 1/100 (rød). 
Eksisterende hytter i oransje faresone (årlig nominell sannsynlighet er >=1/1000) flyttes ikke. 

Planen vil legge føringer for: 

1. Lokalisering festetomt for hyttebebyggelse 
2. Adkomst og parkering 
3. Areal, høyder og utforming for oppføring av nye hytter 
4. Areal, høyder og utforming for utvidelse av eksisterende hytter 

1.2. Planområdene 

Planområdene følger planområdet for delplan D7 i arealplanen med noen mindre justeringer 
for å innarbeide parkering, adkomstveier og noen eksisterende hytter. 
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Arealplankartet for Longyearbyen 2016-2026 med de 4 delplanene markert med rødt. 

 
 
 

 
 

D41 Planområdet for Foxdalen hytteområde 

 

GRUVE 7 
N 

FOXDALEN HYTTEOMRÅDE 
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D42 Planområde for Todalen hytteområde  

 
 

 
D43 Planområde Vindodden hytteområde 

 

TODALEN 
HYTTEOMRÅDE 

TODALEN  

ADVENTDALEN 

N 

GRUVE 6 

VINDODDEN 
HYTTEOMRÅDE 

N 
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D44 Planområde for Bjørndalen og Vestpynten hytteområde D44 

 

2. OMRÅDEBESKRIVELSE 

2.1. Landskap 

Foxdalen hytteområde 

Hytteområdet i Foxdalen strekker seg i øst-vest retning langs den søndre siden av Foxdalen. 
Flere elver kommer ned gjennom planområdet. Adventelva brer seg utover i den brede og 
flate bunnen av dalen rett nord for planområdet. Foxfonna (isbre) har to morenerygger som 
strekker seg ut mot planområdet i sør. 
 
 

Todalen hytteområde 

Hytteområdet i Todalen brer seg ut langs foten av Bayfjellet, der Todalen åpner seg mot 
Adventdalen. I øst avgrenses planområdet delvis av Todalselva og hyttene opp mot Gruve 6. 
Søndre del av planområdet ligger i landskapsrommet mellom fjellene som definerer Todalen, 
mens den nordre delen oppleves som en del av landskapsrommet i Adventdalen med utsikt 
til det store åpne elveleiet.  
 
 

N 

VESTPYNTEN OG 
BJØRNDALEN 
HYTTEOMRÅDE 

BJØRNDALEN  

VESTPYNTEN 
FLYPLASSEN 
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Vindodden hytteområde 

Vindodden ligger der Flowerdalen åpner seg mot Sassenfjorden med Belvedere og 
Botneheia i ryggen. Det eksisterende hytteområdet på Vindodden ligger nordvendt ved 
utløpet til Flowerdalselva med utsikt mot Tempelfjellet, mens den østre delen av planområdet 
avgrenses av ryggen fra Belvedere og vender seg mer mot Sveltihel. 
 

Bjørndalen og Vestpynten hytteområde  

Hytteområdet på Vestpynten og Bjørndalen har et variert landskap fra de åpne slettene på 
Vestpynten, lia opp mot Platåfjellet til Bjørndalen som avgrenses av høye fjell på begge 
sider. Landskapet mot fjorden har flere steder bratte klipper som gradvis er i bevegelse og 
trekker seg innover. 

 

2.2. Naturmiljø 

Hytteområdene har i lang tid vær benyttet til bla. fritidsbebyggelse. Det er registrerte 
naturverdier innenfor planområdene og NINA har i 2007 kartlagt biologisk mangfold.  

2.3. Kulturminner 

Det er flere automatisk og vedtatt fredete kulturminner innenfor planområdene. Under 
beskrives noen av de som er mest markant i landskapet. 

Gjennom Todalen hytteområde går taubanetraseen fra Gruve 6 der de fleste 
taubanebukkene står igjen og forteller historien og gir Adventdalen en kulturell identitet. Hele 
taubaneanlegget i Longyearbyen er fredet. I vedtaket står taubanetraseen beskrevet slik: «gir 
et konkret og lettfattelig bilde av kullets vei fra gruvene til utskipningskaien» og «forteller om 
de tekniske løsninger knyttet til denne transportformen». 

På Vestpynten står en fyrlykt oppført i 1933 og dermed automatisk fredet, i tillegg til 
Pettersenshytta (eller Andreashytta) fra 1938 som den gang bestod av nåværende kjøkken 
og stue.  

Alle kulturminner som er registrert eller evt. avdekkes underveis i planprosess sikres 
gjennom reguleringsbestemmelsene. 
 

2.4. Viktige dokumenter i planleggingen  

 
Lokalsamfunnsplan 2013-2023 

Lokalsamfunnsplan for Longyearbyen er en overordnet og langsiktig plan, og skal legges til 
grunn for all planlegging og aktivitet i lokalsamfunnet. Visjonen for Longyearbyens framtid er: 
unikt, trygt og skapende. Planen peker på åtte satsingsområder som har hver sine delmål for 
å nå visjonen. Noen av delmålene er spesielt viktige for arbeidet med aktivitetstraseer i 
Adventdalen: 

3. Natur og miljø: Vi vil ha en miljøbevisst lokalbefolkning som har god tilgang til 
Longyearbyens nærområder og Svalbards natur  
 

Arealplan for Longyearbyen planområde 2016-2026 
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Planen avgrenser hytteområdene og gir en oversikt over hensynssoner som skal videreføres 
i delplanen. 
 

Risiko- og sårbarhetsanalyse med konsekvensvurderinger  
Vedlegg til arealplan for Longyearbyen planområde 2014 – 2024. 1.mars 2016 

 
Teknisk industrielle kulturminner i Longyearbyen med omegn 

Planen gir en oversikt over teknisk industrielle kulturminner i Longyearbyen med omegn. 
Planen gir en vurdering av kulturminnenes verneverdi og foreslår forvaltningsstrategi. «De 
teknisk industrielle kulturminnene i Longyearbyen har et sterkt visuelt uttrykk med sine 
markante anlegg i fjellsidene og taubanebukkene som danner skarpe linjer gjennom 
bebyggelsen og ut til anleggene.»  

 

NINA-rapport 252 
NINA-rapport 252 er en temarapport om biologisk mangfold i Longyearbyen planområde, og 
har vært med som grunnlag for utarbeidelse av Arealplan for Longyearbyen planområde 
2015-2025.  
 

Skredrapporter  
- Skredkartlegging Svalbard, 5.mai 2017, Multiconsult 
- Skredfarekartlegging i utvalgte områder på Svalbard, 12.desember 2017, NVE / 

Multiconsult 
Rapportene med tilhørende faresonekart vil være førende for plassering av hyttetomter.  
 

3. TEMA SOM SKAL UNDERSØKES I PLANARBEIDET  

Alle tema under vil drøftes for alle planområdene. Noen tema vil være mer utfordrende for 
enkelte av områdene og derfor drøftes mer utfyllende for en vurdering av konsekvens og 
virkning. 

 

3.1. Landskap/visuelle konsekvenser 

Kunnskapsgrunnlag: Landskapsanalyse. Naturbase.no og befaring. 

Bruk av kunnskapsgrunnlag: Vurdere og avklare hyttenes innvirkning på landskapsbildet ved 
plassering og utforming av tiltakene.  

3.2. Naturfare 

Kunnskapsgrunnlag: Skredrapporter med tilhørende kart. Befaring med Hanne Christiansen, 
professor in physical geography. «Erosion of permafrost affected coasts: rates, mechanisms 
and modelling», Doc.Thesis by Emilie Guegan 2015. 

Bruk av kunnskapsgrunnlaget: Kartfeste faresoner som gir føringer for plassering av veier og 
nye hyttetomter.  
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3.3. Naturmiljø – inkl. vurdering av konsekvens for naturmiljø 
utenfor planområdet  

Kunnskapsgrunnlag: NINA-rapport 252, pågående verneplan for Adventdalen 
(Sysselmannen), Naturbase.no 

Bruk av kunnskapsgrunnlag: Kartfeste kjente områder med høy naturverdi i området, og ha 
dialog med Sysselmannen angående det pågående verneplanarbeidet.  

 

3.4. Adkomst/parkering (inkl. skutertrase) 

Kunnskapsgrunnlag: Grunnlagskart, flyfoto og befaring. 

Bruk av kunnskapsgrunnlag: Innarbeide utforming av parkeringsplasser og adkomstveier for 
alle planområdene.  Avklare behov for endring og sikre tilstrekkelig areal for adkomst, 
parkering og skutertrase.  

3.5. Teknisk infrastruktur (VA, el, renovasjon, mv) 

Kunnskapsgrunnlag: Kart teknisk infrastruktur, flyfoto og befaring. 

Bruk av kunnskapsgrunnlag: Ivareta areal for nødvendig teknisk infrastruktur 

3.6. ROS-analyse 

Kunnskapsgrunnlag: ROS-analyse utarbeidet i forbindelse med arealplan. Veileder Direktorat 
for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB). 

Bruk av kunnskapsgrunnlag: Utarbeide ROS analyse for hvert enkelt planområde jf veileder 
DSB. 

3.7. Kulturmiljø 

Kunnskapsgrunnlag: Lokalhistorie, Teknisk industrielle kulturminner i Longyearbyen med 
omegn, Askeladden/Kulturminnesøk, dialog med Sysselmannen 

Bruk av kunnskapsgrunnlag: Planen skal ta hensyn til kulturminnene som positive og 
identitetsskapende element.  

 

4. PLANPROSESS  

4.1. Organisering  

 
Planansvarlig: Longyearbyen Lokalstyre, LL 
Forslagstiller: Store Norske Spitsbergen Kulkompani, SNSK  
Fagkyndig: LPO arkitekter  
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4.2. Planprogram 

Forslag til planprogram blir lagt fram for planansvarlig Longyearbyen Lokalstyre for 
eventuelle justeringer før den legges ut til offentlig ettersyn. Samtidig kunngjøres oppstart av 
planarbeidet. Planprogrammet justeres etter innspill i høringen og endelig versjon sendes til 
høringspartene. 

4.3. Planprosess og fremdrift 

Tentativ framdrift uten uforutsette stopp eller krav om utredninger. 

 

Hovedfaser  Framdrift Kommentar  

Befaring  Juni / Sept 2017 LPO arkitekter og SNSK befarer 
planområdene. 

Utarbeidelse av planprogram  Aug / Sept 2017 LPO arkitekter utarbeider dokumentet og 
justerer etter dialog med Lokalstyre og 
SNSK. 

Høring av planprogram  Okt  2017 Planprogram legges ut på høring samtidig 
som det varsles planoppstart.  

Innledende møte med 
Sysselmannen 

Okt / Nov 2017 Med bakgrunn i innspill til tidligere 
planarbeid med hytteområdene er det 
ønskelig med dialog med Syssemannen for 
å avklare forventninger og utredningsbehov 
tidlig. 

Fastsettelse av planprogram  Begynnelsen av 
januar 2017 

Planprogrammet bearbeides på bakgrunn 
av innkomne uttalelser, og endelig 
planprogram vedtas av Teknisk utvalg i 
Lokalstyre.  

Utarbeidelse av planforslag  

 

Okt-Jan 2017 LPO arkitekter og SNSK jobber med 
plandokumenter, innhenter informasjon 
gjennom kunnskapsgrunnlaget og befaring. 

Politisk behandling av utkast Slutten av 
januar 2017 

Planen legges fram for teknisk utvalg før 
utleggelse til offentlig ettersyn. Eventuelle 
justeringer innarbeides i materialet. 

Offentlig ettersyn  Slutten av 
januar 2017 

Utkast til plan legges ut til offentlig ettersyn 
og sendes til uttalelse hos berørte organer 
og organisasjoner mv. som har særlig 
interesser i planarbeidet. Frist for uttalelser 
skal være minimum 30 dager.  
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Bearbeiding og politisk 
behandling 

 Eventuelle justeringer innarbeides i 
plandokumentene. 

Planvedtak  Mars 2018 LL kan treffe vedtak om å godkjenne planen 
når det ikke foreligger innsigelse, eller hvis 
ev. innsigelser er tatt hensyn til i planen.  

Dersom det foreligger uavklart innsigelse 
må Lokalstyret sende planen til 
Sysselmannen for videre ekspedering til 
Klima- og miljødepartementet. 
Sysselmannen oppsummerer saken og 
kommer med en anbefaling til løsning i 
oversendelsesbrevet til departementet. 

Sysselmannen kan mekle i saken før den 
sendes departementet, men mekling er ikke 
lovpålagt. Ved uløst innsigelse er det Klima- 
og miljødepartementet som fatter endelig 
planvedtak. 

Kunngjøring av planvedtak   Den planansvarlige kunngjør godkjent plan.  

4.4. Medvirkning og informasjon 

Alle hytteeiere, berørte organer og organisasjoner i de aktuelle områdene vil bli varslet per 
mail eller post. Alle hytteeiere med tomt i faresone 1/100 (rød) vil bli kontaktet direkte av 
SNSK.  

Planprogram og planforslag legges ut på LL sin hjemmeside, www.lokalstyre.no, samt 
annonseres i Svalbardposten.  

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Thomas Neuhold, SNSK. Tlf: 79025200 

Har du innspill til planarbeidet, kan du sende det til nord@lpo.no innen 26.11.2017 

5. VEDLEGG  

- Faresonekart utarbeidet av Mulitconsult ifm. skredrapporter datert 5.mai 2017 og 
12.desember 2017. 
 
Viser også til Arealplankartet på Longyearbyen Lokalstyres hjemmeside. 


