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         Sist revidert: 07.09.2018 

Forslagsstillers kommentarer til offentlig høring av D45 Vindodden 
 
Liste over uttalelser: 
Statlige instanser  

1. Norsk polarinstitutt 
2. Direktorat for mineralforvaltning 
3. Miljødirektoratet 
4. NVE 

Private 

5. Stian Løkser  
6. Finn-Aage Sivertsen 
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 Avsender og dato Kort oppsummering av innspill Tiltakshavers kommentar med 
forslag til endringer og 

presisering av plandokumenter 
 

Statlige instanser 

1.  Norsk polarinstitutt 
21.06.2018 

Konklusjon 
Etablering av 11 nye hytter på Kapp 
Belvedere vil komme i konflikt med 
naturfaglige verdier - spesielt knyttet til 
fjellrev og svalbardrein. En eventuell 
hyttebygging vil også være i konflikt med 
føringer i Svalbardmiljøvernloven, 
Svalbardmeldingen og nasjonale resultatmål 
for miljøvern. Vi tilrår at behovet for flere 
hytter på Vindodden og flytting av 
skredutsatte hytter heller løses ved en 
fortetting av eksisterende hyttefelt på 
Vindodden. Som et tiltak for å redusere den 
totale ferdselsbelastningen tilrår vi i så tilfelle 
at antall nye hytter reduseres. 

 

Alle tomtene på Kapp 
Belvedere (felt FB 2, framtidig 
fritidsbebyggelse) tas ut av 
planforslaget og feltet erstattes 
av natur- og friluftsformål. 

2.  Direktorat for 
mineralforvaltning 
28.05.2018 

Direktoratet for 
mineralforvaltning med Bergmesteren for 
Svalbard har ingen merknader til delplanen. 
 

Ingen merknader 

3.  Sysselmannen på 
Svalbard 
11.06.2018 

Innsigelse: 
1. Sysselmannen opprettholder innsigelsen 

til planforslaget på grunn av den 
planlagte utbyggingen ved Kapp 
Belvedere, område FB2. Summen av 
konsekvensene for fjellrev, 
landskapsvirkningen av tiltaket og 
reduksjonen av sammenhengende 
villmarksnatur tilsier at utbyggingen vil få 
så store negative konsekvenser både 
innenfor og utenfor planområdet at 
planforslaget ikke kan vedtas. 

 
 
Merknader: 
2. § 3 - Sysselmannen ber LL vurdere å 

redusere maks tillatt størrelse på hyttene 
i området, i det minste til maks 135 m2 
BYA inkludert plattinger på bakken 

3. § 1.8 – Miljødirektoratet er i ferd med å 
revidere Forskrift om miljøgifter, avfall og 
gebyrer for avløp og avfall på Svalbard, 
og der vil utslipp av gråvann reguleres i 
en generell bestemmelse. Vi foreslår 

 
1. Alle tomtene i felt FB 2, 

framtidig fritidsbebyggelse, 
tas ut av planforslaget og 
feltet erstattes av natur- og 
friluftsformål. SMS vil 
trekke innsigelsen som 
følge av denne endringen. 

 
 
 
 
 
 
 
2. Bestemmelsen beholdes 

uforandret. 
3. Bestemmelsen tas ut og 

henvisningen til forskrift og 
sml. beskrives i 
planbeskrivelsen. 
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derfor å fjerne bestemmelsen, siden 
dette reguleres i forskriften evt. henvise 
til sml. § 58.3.ledd bokstav b. 

 
4.  Miljødirektoratet 

11.06.2018 
Av høringsdokumentene fremgår det at det 
foreligger en uavklart innsigelse fra 2015 
knyttet til delplan D7/D45 Vindodden fra 
Sysselmannen på Svalbard.  
 
Miljødirektoratet er fagdirektoratet 
underlagt Klima- og miljødepartementet og 
blir ofte av departementet bedt om en 
faguttalelse i innsigelsessaker.  
 
Miljødirektoratet kan derfor ikke kommenter 
saken nærmere. 
 
Miljødirektoratet viser til uttalelse av 
23.11.2017 med faglige råd til 
planprogrammet for hyttedelplaner på 
Svalbard. 
 

                              

5.  NVE 
15.06.2018 

1. Det er utført nye vurderinger for et 
avgrenset område under Sukkertoppen i 
etterkant av skredfarekartleggingen for 
planområdet. NVE gjør oppmerksom på 
at den nye vurderingen og endringen kun 
gjelder for et avgrenset område under 
Sukkertoppen, og at de øvrige kartlagte 
faresonene for alle delområdene fortsatt 
er gjeldende. 
 

2. Tidligere gitte innspill vedrørende 
skredfare er godt ivaretatt og har ikke 
ytterligere merknader til Delplan D45 – 
Vindodden hytteområde 

1. Presiseringen tas inn i 
planbeskrivelsen for å 
unngå ytterligere tvil om 
skredrapporten. 
 

Private 

6.  Stian Løkser 
11.05.2018 

Vil bemerke at SNSK i prosessen med å gi oss 
med hytter i rød sone nye tomter, har lovet 
at de punktene som står igjen etter 
tildelingen ikke blir tilgjengeliggjort for 
ordinær tildeling, men kun blir brukt i 
eventuelle fremtidige flyttesaker internt på 
Vinodden hvis nye utfordringer med skred 
skulle oppstå. Se vedlagt e-post. Dette bør 
inn i planen for å sikre at historikken følges 
opp. 
 

Som det fremkommer av brev 
av 18.12.2017 til hytteeiere på 
Vindodden, var det SNSKs 
opprinnelige innstilling at 
overskuddspunkt etter at 
behovet for punkt for flytting av 
hytter i hundre års-sonen var 
dekket, skulle være beregnet 
som beredskapspunkt for 
fremtidige hytter som senere 
kan bli utsatt for naturfare. 
Punktene var i utgangspunktet 
fra SNSK sin side ikke tenkt som 
ordinære fortetningspunkt. 
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Dette var innstillingen fra SNSK 
som forslagstiller da planen ble 
oversendt til Lokalstyret for 
offentligettersyn. Lokalstyret 
ønsket imidlertid ikke en slik 
løsning. De mener det ikke er 
en god løsning å bruke 
planbestemmelse på denne 
måten og tok ut bestemmelsen 
etter dialog med SNSK.  
 
Det vil i fremtiden også være 
mulig å flytte hytter grunnet 
naturfare, enten ved å benytte 
ledige punkt eller ved 
dispensasjon om det ikke er 
flere ledige punkter igjen. 

7.  Finn-Aage 
Sivertsen 
11.06.2018 
 

Hytte 25/2/2 ligger feil plassert i plankart. 
Sannsynligvis pga. at hytta er flyttet uten at 
leiepunktet ble flyttet etter. Skredkart har 
riktig plassering av hytta.  
 
Tilleggsinformasjon per telefon 07.08.18: 
Hytteeieren ønsker å få pelet hytta, men 
siden den ligger i oransje sone i plankartet 
kan ikke det tillates. Ved å flytte 
leiepunktet til plasseringen av hytta vil det 
være mulig å få tillatelse til å pele. 
 

SNSK flytter leiepunktet slik at 
det tilsvarer den eksisterende 
plasseringen av hytta og at den 
dermed ligger i gul sone. 


