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Behandling i Teknisk utvalg - 11.06.2019 
 
Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak i Teknisk utvalg - 11.06.2019 
 
Teknisk utvalg bestemmer, i samsvar med § 54 i svalbardmiljøloven, at virksomhet og fradeling som 
nevnt i § 53 ikke kan settes i gang før delplanen for Lia og Vannledningsdalen er godkjent. Forbudet 
gjelder for del av boligområdet B5 og del av veiområde (V) innenfor delplanen, som vist på kartutsnitt 
datert 13.02.2018 i denne saken. Forbudet varer 1 år fra vedtaksdato.  
  
Teknisk utvalg legger til grunn at drift og vedlikehold på all teknisk infrastruktur, inkludert strøm og 
fiber, og oppretting av skader på veg eller lignende nødvendige tiltak knyttet til allmenn 
framkommelighet og tilkomst og også opprettholdelse av offentlige tjenester, ikke rammes av bygge- 
og deleforbudet. Vedtaket skal heller ikke være til hinder for nødvendige riving eller sikringstiltak som 
må gjennomføres innenfor området dette vedtaket gjelder. 
 

Administrasjonssjefens anbefaling:  

Teknisk utvalg bestemmer, i samsvar med § 54 i svalbardmiljøloven, at virksomhet og fradeling som 
nevnt i § 53 ikke kan settes i gang før delplanen for Lia og Vannledningsdalen er godkjent. Forbudet 
gjelder for del av boligområdet B5 og del av veiområde (V) innenfor delplanen, som vist på kartutsnitt 
datert 13.02.2018 i denne saken. Forbudet varer 1 år fra vedtaksdato.  
 
Teknisk utvalg legger til grunn at drift og vedlikehold på all teknisk infrastruktur, inkludert strøm og 
fiber, og oppretting av skader på veg eller lignende nødvendige tiltak knyttet til allmenn 
framkommelighet og tilkomst og også opprettholdelse av offentlige tjenester, ikke rammes av bygge- 
og deleforbudet. Vedtaket skal heller ikke være til hinder for nødvendige riving eller sikringstiltak som 
må gjennomføres innenfor området dette vedtaket gjelder.  

 
 

Saksopplysninger: 

Svalbardmiljøloven (sml.) gir lokalstyret mulighet til å nedlegge bygge- og deleforbud innenfor et 
område som er tatt opp til planlegging eller kommer til å bli tatt opp til planlegging.  

§ 54.(midlertidig forbud mot virksomhet og fradeling) 
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Finner Sysselmannen eller den departementet bestemmer, at det innenfor et delområde må utarbeides 

en endret eller mer detaljert plan, kan vedkommende bestemme at virksomhet og fradeling som nevnt i § 

53 ikke kan settes i gang før planen er godkjent. Forbudet kan ikke vare lenger enn ett år. 

Departementet kan i særlige tilfelle forlenge fristen. 

Longyearbyen lokalstyre varslet oppstart av delplan D39 Lia og Vannledningsdalen 25.01.2018. 
Planprogrammet ble vedtatt av teknisk utvalg 20.03.18, se sak 18/17. Nedenfor vises planområdet i 
sin helhet.  

 
 
Som det går fram av planprogrammet vil utarbeidelsen av delplanen avhengig av endelig 
sikringsløsning. Arbeidet med sikringsløsninger gjøres i regi av Norges vassdrags- og energidirektorat, 
NVE. 
 
I påvente av sikringsløsningene ble det nedlagt bygge- og deleforbud for samme område som denne 
saken gjelder 21.02.2018 i sak 18/15 for TU. Dette bygge- og deleforbudet utløp 21.02.2019. 
 
NVE’s konsulentgruppe utarbeidet 5 ulike konsept for sikring av Lia og Vannledningsdalen som var 
opp til politisk behandling i Lokalstyret 10.12.18, se sak 74/18, hvor sikringskonsept nr 5 ble valgt.  
 
Nye forutsetninger i planarbeidet:  
Februar 2019 ble ny klimaprofil for Svalbard offentliggjort. Stortinget har bestemt at «worst case»-
scenario, RCP 8.5, skal legges til grunn for videre planlegging. Dette gir utfordringer i forhold til 
fundamentering av valgte sikringsløsninger. Det må derfor gjennomføres ytterligere 
grunnundersøkelser som igjen fører til utsettelse av sikringsprosjektet og utarbeidelse av delplanen.  
Konsulentgruppen arbeider nå med nye beregninger av fundamentering av sikringstiltak hvor nye 
forutsetninger legges til grunn. Før konklusjonene foreligger, er det uklart hvilke konsekvenser dette vil 
få for gjenstående bebyggelse i Lia. Det er mulighet for at konklusjonen fra dette arbeidet blir at den 
tidligere valgte løsningen med støtteforbygninger opp mot toppen av Sukkertoppen ikke er teknisk 
gjennomførbar. Dette vil igjen kunne få konsekvenser for boligene innenfor foreslått bygge- og 
deleforbudssone, men som var tenkt sikret i konseptet som ble valgt i desember 2018.  
 

Vurdering: 

Administrasjonssjefen viser til sak 18/17 for teknisk utvalg for vedtak av planprogram for D39 Lia og 
Vannledningsdalen og valg av konsept i lokalstyret, sak 74/18. Som det går fram av planprogrammet 
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vil utarbeidelsen av delplanen avhengig av endelig sikringsløsning. Ny klimaprofil for Svalbard og 
regjeringens krav om at høyeste klimaframskrivning skal legges til grunn for planlegging, skaper 
utfordringer i forhold til fundamenteringsløsninger for valgte sikringskonsept og det må utføres 
ytterligere grunnundersøkelse. Dette fører til utsettelse av delplanarbeidet og sikringsprosjketet. 
 
Administrasjonssjefen vurderer det som noe mindre heldig å la et bygge- og deleforbud utløpe og så 4 
måneder senere fremme sak om å gjeninnføre bygge- og deleforbud for samme område. Det er likevel 
ikke gitt noen skranker for dette verken i Svalbardmiljøloven eller i planveilederen. Begrunnelsen for å 
gjeninnføre er at det har kommet nye forutsetninger da bygge- og deleforbudet utløp i februar, noe vi 
ikke kunne forutse, verken i omfang eller i konsekvenser. De nye forutsetningene fra klimaprofilen, 
som legges til grunn i videre utredningsarbeidet for sikringstiltakene, har foreløpig ikke ført til noen 
endelige konklusjoner. 
 
Når det er så vidt stor uklarhet om framtidig arealbruk i et område, bør lokalstyre ta et helhetlig ansvar 
og vurdere om nye virksomhet eller fradeling som nevnt i sml. § 53 innenfor hele eller deler av 
planområdet må avvente en ny plan. Hensyn til søkere, enten de er private byggeiere, offentlige eller 
offentlig eide byggeiere, ligger også til grunn for anbefalingen om å nedlegge bygge- og deleforbud. 
 
Administrasjonssjefen vurderer derfor situasjonen slik at det anbefales å nedlegge bygge- og 
deleforbud i samsvar med sml. § 54 innenfor varslet plangrense for ny delplan D39 Lia og 
Vannledningsdalen, men avgrenset til det som er definert som del av Byggeområde (B5) og vei (V) 
som ligger innenfor planen. Dette slik at bygge- og deleforbudet ikke skal være til hinder for bygging 
av nødvendige sikringstiltak ovenfor bebyggelsen opp mot Sukkertoppen. Det legges også til grunn at 
forbudet heller ikke gjelder innenfor området dersom det søkes om riving eller virksomhet knyttet til 
sikringstiltakene.  
 
Administrasjonssjefen legger til grunn at drift og vedlikehold på all teknisk infrastruktur, inkludert strøm 
og fiber, og oppretting av skader på veg eller lignende, nødvendige tiltak knyttet til allmenn 
framkommelighet og tilkomst og også opprettholdelse av offentlige tjenester, ikke skal rammes av 
bygge- og deleforbudet.  
 

 
Kartutsnitt datert 13.02.2018 i sak om bygge- og deleforbud i Lia og Vannledningsdalen 
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