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1 Plangrense 
 

Utsnitt fra arealplankartet med inntegnet plangrense. 
 
For å ivareta overgangssoner mellom byggeområde og offentlig veg med sideareal, sikre frisiktsoner og 
gi nødvendig grunnlag for opparbeidelse av adkomstveg til og langs utbyggingsområdet er plangrensen 
lagt utenfor feltavgrensningen, slik den ligger i arealplanen. Endelig avgrensning vil settes i løpet av 
planprosessen. Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet er ca 440 m2 BYA. Planområdet er  
ca. 5860m2. 
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2 Bakgrunn 

2.1 Formål 
Bakgrunnen for planarbeidet er at det i Longyearbyen i dag er et behov for lokaler for ulik 
næringsvirksomhet. Formålet med delplanen er å legge til rette for etablering av ny bebyggelse innenfor 
planområdet i samsvar med arealplan for Longyearbyen. Dette for å kunne tilby næringslokaler til 
kontor, håndverksvirksomhet, detaljhandel og lager i direkte tilknytning til næringsvirksomheten.  
 

2.2 Forslagstiller og plankonsulent 
Forslagstiller: Ole Reistad  
Plankonsulent: LPO arkitekter 
 

2.3 Eiendomsforhold 
Festenr: Eier: 
22/305 Viking Nord as 
22/532 Ole Reistad 
22/427 Ole Reistad 
22/1 Nærings- og Fiskeri departementet v/ Store Norske Eiendom 
 

2.4 Tidligere vedtak og føringer  
Under utarbeidelsen av en tidligere arealplan for Longyearbyen ble sikringssonen omkring Transporten 
fastlagt og et gammelt fundamentet til et annet bygg på 22/532 ble avdekket og dokumentert. Etter det 
ga Riksantikvaren tillatelse til fjerning av fundamentet, noe som ble utført i 2007. 
 

3 Beskrivelse av planlagt tiltak/virksomhet 
I arealplanen er området avsatt til byggeområde for Forretning/næring. Utfyllende bestemmelser til 
planen avgrenser dette til kontor, hotell, håndverksvirksomhet og forretning til ikke plasskrevende varer. 
Planarbeidet viderefører noen av formålene som felt FN/4 er avsatt til i arealplan; næringsvirksomhet i 
form av kontor, håndverksvirksomhet og forretning til ikke-plasskrevende varer. Det er også ønskelig å 
legge til rette for verksted. Formål for hotell videreføres ikke. Delplanen erstatter arelplanen innenfor 
delplangrensen.  
 
Innenfor planområdet er det i hovedsak to eiendommer. Mellom eiendommene ligger det noe areal som 
tilhører grunneiendommen og som forvaltes av Store Norske eiendom. Dette arealet er i dag en 
adkomstvei som benyttes av den søndre eiendommen. I planarbeidet er det ønskelig å legge til rette for 
adkomst fra dette arealet til den nordre eiendommen også. Det er i dag tre innkjøringer til planområdet. 
I det videre planarbeidet vil disse innkjøringene vurderes, slik at det sikres gode og trygge innkjøringer til 
planområdet. God framkommelighet og tilgjengelighet for fotgjengere og syklister, brann og redning 
samt renovasjon skal sikres. 
 
Planarbeidet skal videre legge til rette for en helhetlig utvikling og arealbruk for hele feltet. Gjennom 
volumstudier skal det synliggjøres bygningsvolumer som tilpasser seg øvrig bebyggelse i området og en 
tenkt framtidig utvikling i området. Det vil være vesentlig å vurdere forhold til eksisterende kulturminner 
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i området og tilpassing til disse. Gjennom planområdet går fjernvarmenettet til Longyearbyen og forhold 
rundt dette vil gi føringer for planarbeidet og utformingen av både adkomster og bygg.  
Planarbeidet skal legge til grunn prinsipielle avklaringer/føringer rundt teknisk infrastruktur; tilknytning 
til vann og avløp, strøm og fjernvarme. 
 
Planarbeidet skal legge til rette for bygg som skal huse lokaler for håndverksvirksomhet/verksted med 
tilhørende lager og kontorer samt salg/forretning for ikke plasskrevende varer.  
 

Foreløpig skisse til en mulig bebyggelse. 



  Side 5 av 15 

 

4 Beskrivelse av planområdet 
 

Ortofoto fra Topo Svalbard 
 
Felt FN/4 ligger i nord vestre del av Longyearbyen, i et område kalt Sjøområdet. Dette området er preget 
av ulik næringsbebyggelse, kontor og lager. Bebyggelsen er ikke ensartet, men består av mange ulike 
bygg med ulik form og funksjon. De fleste byggene er relativt store bygg i to etasjer. Av større bygg i 
nærområdet ligger mot nord Store Norskes kontorlokaler og Materiallager, samt Gamlekaia. Mot vest 
ligger Energiverket med sine store bygg og høye pipe. Nærmeste naboer mot nord er to næringsbygg i to 
etasjer, Gamlemekken og Maler Andresen. Mot øst er nærmeste nabo et fredet bygg på eiendom 
22/427, Gamle Hovedlager. Bygget huser i dag lagre og et treverksted. Bygget er i 1 etasje med stor 
takhøyde. Bygget inngår i båndleggingssone H770_1. 
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Området sett fra norvestre hjørne. Det hvite bygget er Gamle Potetlager. 
 
Området ligger i en skråning med en høydeforskjell på ca. 4m. Det står i dag ett bygg på hver av 
tomtene. På den øvre delen av området står Gamle Potetlager som i dag brukes til forskjellige 
lagerformål. Bygget består av tre volumer i betong/mur med saltak. På den nedre og flate delen av feltet 
ligger Transporten som er en mindre trebygning i en etasje og saltak. Denne brukes som kontor og lager. 
Bygget er fredet og inngår også i båndleggingssone H770_1.  
 

Området sett fra nordøstre hjørne. Bygget i midten av bildet er Transporten. 
 



  Side 7 av 15 

Feltet avgrenses av veiformål på alle sider, bortsett fra en mindre del mot sørøst som er avsatt til 
gangvei. Øvrige arealer i området er avsatt til næringsbebyggelse. I sørvest ligger et grøntområde med 
båndleggingssone for kulturmiljøet på Skjæringa og Taubanetraseen. Mot nord ligger en faresone rundt 
tankanlegget. 
 
Planområdet er åpent og med god plass til ny bebyggelse, og en gunstig plassering utenfor faresoner.  
 

 
Ortofoto med arealplankartet og planavgrensning.  
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5 Lovgrunnlag 

5.1 Lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) med forskrifter. 
Delplanen skal utarbeides i henhold til sml. kapittel VI slik at det blir lagt til rette for samordning av de 
ulike interessene som knytter seg til arealdisponering og utforming av bebyggelsen i planområdene. Det 
skal gi grunnlag for beslutninger om bruk og vern av ressurser og om utbygging, og bidra til å fremme 
estetiske hensyn. 

5.2 Spesielt om forhold til Svalbardmiljøloven § 59 (særskilt konsekvensutredning). 
Tiltakshaveren skal få utarbeidet konsekvensutredning for virksomhet som trenger tillatelse etter loven 
her og som 
a) kan få mer enn ubetydelig virkning for naturmiljøet utenfor planområdene, eller 
b) kan få betydelig og langvarig virkning for miljø og samfunn i et planområde. 
 
Planforslaget er vurdert til ikke å utløse kravet om særskilt konsekvensutredning da det viderefører en 
type virksomhet som området historisk og i dag er brukt til. 
 

6 Gjeldende planer 

6.1 Lokalsamfunnsplan 2013-2023, vedtatt av lokalstyret 10.12.2013. 
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. 
Satsingsområde 2 er: " Arbeids- og næringsliv: Vi vil ha et allsidig arbeids- og næringsliv som tar 
medansvar for utvikling av lokalsamfunnet" og delmål 2.3 for å nå dette er spesifisert i arbeidsmarked: 
Det er et bredt tilbud av helårige arbeidsplasser, både mht bransje, kompetanse og utdanningsnivå. 
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6.2 Arealplan for Longyearbyen planområde, vedtatt av lokalstyret 20.2.2017. 
 

 
 
Innenfor felt F/N4 tillates næringsvirksomhet i form av kontor, hotell, håndverksvirksomhet, detaljhandel 
og lager i direkte tilknytning til næringsvirksomheten. Det tillates forretning til ikke-plasskrevende varer.  
 

 
 
Området har en båndleggingssone for automatisk fredet kulturminne rundt ett bygg fra 1919, H770_1. 
Før tillatelse til tiltak eller virksomheter kan gis, må arealplanen detaljeres ytterligere gjennom utarbeidelse 
av delplan for hele felter eller flere felter samlet, jf. § 2.1. 
Arealplanen beskriver området som et sted for utvikling. Planbeskrivelsen sier blant annet: Det er få 
«ledige» arealer i nærheten av byen som kan utvikles. På grunn av knappheten på tilgang til ubrukte 
arealer, er transformasjon og fortetting i eksisterende byggeområder et grunnleggende prinsipp i planen. 

6.3 Tilgrensende delplaner og pågående delplanarbeid. 
Det har vært arbeidet med en delplan for et større område nord og øst for F/N4, FN/3. Arbeidet er ikke 
varslet og planavgrensningen er ikke klar. F/N4 er ikke en del av denne planen.   
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7 Utredningsprogram 

7.1 Utredningstema 
Følgende temaer foreslås som utredningstemaer til delplan D55: 

 Landskap 
 Kulturminner og kulturmiljø 
 Byggegrunn, grunnforurensning og naturfare 
 Overvann 
 Adkomst, trafikk og transport 
 Barn og unges interesser 
 Forhold til nærmiljø, samt eksisterende og planlagt bebyggelse 
 Naturmiljø ansees som ikke viktig da tomten er bebygget fra før og skal bebygges. 

 

7.2 Metodebeskrivelse og vekting 
Temaene under beskrives hovedsakelig med tekstlig beskrivelse og suppleres relevante kart og 
illustrasjoner. Innenfor planområdet, og i nær tilknytning til planområdet, ligger soner for automatisk 
freda kulturminner. Ivaretakelse av kulturminner og kulturmiljø vil derfor være særlig viktige tema.  

7.3 Landskap 

Problemstilling: 
Vurdere og avklare nær- og fjernvirkningene på landskapsbildet ved plassering og utforming av 
tiltakene. Området ligger i forlengelse av skråningen under Taubanesentralen og landskapet har 
stort fall mot nord og sjøområdet. Det vil være viktig å vurdere ny bebyggelse i dette snittet, 
samt opp mot eksisterende bebyggelse og en tenkt framtidig utnyttelse av nabo tomter. 

Kjent kunnskapsgrunnlag: 
Bildemateriale og befaringer på tomta. 

Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 
 Det er ikke behov for nytt kunnskapsgrunnlag. 

Dokumentasjon: 
Dokumenteres gjennom relevant kart, illustrasjoner og tekstlig beskrivelse i planbeskrivelsen 

7.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Problemstilling: 
Innenfor området ligger ett bygg som er automatisk fredet kulturminne. Dette bygget er fra 
1919, og kalles Transporten.  Det har tidligere vært en tuft på tomt 22/532 som ble av-fredet 
som kulturminne av Riksantikvaren i 2007, og er dokumentert av Sysselmannen i forbindelse med 
dette. Tuften er revet og det er ikke spor i byggegrunnen etter bygget.  
På nabotomten, 22/427, ligger Gamle hovedlager som også er kulturminne. Bygget brukes til 
lager og tre-verksted. Området er en del av «gamle Longyearbyen», et kulturmiljø med både 
særpreg og identitet. 



  Side 11 av 15 

 

Kjent kunnskapsgrunnlag: 
Askeladden 
Prioriterte kulturminner og kulturmiljøer på Svalbard 2013-2023, versjon 1.1 
Tekniske og industrielle kulturminner i Longyearbyen med omegn. Verneverdi og forvaltning, 
Sysselmannen 2010. 
Fra companytown til moderne by, Per Kyrre Reimert/Sysselmannen 
 

Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 
 Kulturminnene er godt dokumentert og det ansees ikke som nødvendig med ytterligere 
 kunnskapsgrunnlag. 

Dokumentasjon: 
Temaet vil dokumenteres gjennom relevant kart, illustrasjoner og tekstlig beskrivelse i 
planbeskrivelsen.  
 

7.5 Byggegrunn, grunnforurensning og naturfare 

Problemstilling: 

Ingen av de omkringliggende faresonene berører delområdet F/N4.  Det har vært tidligere 
aktivitet i området, og man kan forvente at grunnen er påvirket.  

Kjent kunnskapsgrunnlag: 
Miljødirektoratets kart på https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/ med kjent 
grunnforurensning, ingen registreringer i området. 
Skredfarekartlegging i utvalgte områder på Svalbard, Multiconsult 2016. 
Flom- og erosjonssikringstiltak Longyearelva, NVE 2016. 

Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 
 Det utføres grunnundersøkelser på tomta høsten 2019. Ved påvist grunnforurensning utarbeides 
 det miljørisikovurdering og tiltaksplan. 

Dokumentasjon: 
Resultat av grunnundersøkelsene refereres i planbeskrivelsen med tekst og illustrasjoner. Behov 
for tiltak vil innarbeides i bestemmelsene og avbøtende tiltak hjemles som rekkefølgekrav. 
 

7.6 Overvann 

Problemstilling: 
Området ligger i skrånende terreng og det renner smeltevann over feltet i smelteperioder. I 
områdets nordvestre hjørne er det i dag en stikkrenne som tar unna for regnvann og smeltevann. 
Avrenningstopper etter utbygging skal ikke medføre ulemper for naboeiendommer og /eller 
offentlige trafikk-/oppholdsareal. 

Kjent kunnskapsgrunnlag: 
Kartmateriale, bilder og befaringer på tomta. 

https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/
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Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 
 Det er ikke behov for nytt kunnskapsgrunnlag. 

Dokumentasjon: 
 Det lages temakart for overvann som viser overvannsrenner/ grøfter /kanaler for kontrollert 
 avrenning til overordnet nett. Krav om overvannshåndtering hjemles i utfyllende bestemmelser 
 til delplanen.  

7.7 Adkomst, trafikk og transport 

Problemstilling: 
Det er i dag flere avkjøringer til området. Planområdet har i dag hovedadkomst fra veg 308. Det 
er også innkjøring fra veg 300 på to punkter. I det videre arbeidet vil avkjøringene vurderes med 
tanke på sikkerhet og god trafikkflyt både for fotgjengere, syklister og motoriserte kjøretøy. 
Tilrettelegging av området med nok parkeringsplasser for sykler, skuter og bil vurderes også.  

Kjent kunnskapsgrunnlag: 
Kartmateriale, bilder og befaringer på tomta. Gjeldende vegnorm. 

Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 
 Det er ikke behov for nytt kunnskapsgrunnlag. 

Dokumentasjon: 
Det lages temakart for avkjøring hvor hensyn til frisikt, trafikksikkerhet for gående, syklende og 
motorisert ferdsel vurderes. Parkeringsbehov vurderes mot program og utnyttelse for området.  

7.8 Barn og unges interesser 

Problemstilling: 
Dette er ikke ett området hvor barn og unge vanligvis leker eller oppholder seg. Stor avstand fra 
skole/ barnehage og boligbebyggelse. Det er lagt opp til en gangvei langs planområdet og denne 
vil hensyntas. 

Kjent kunnskapsgrunnlag: 
Bildemateriale og befaringer på tomta. 

Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 
 Det er ikke behov for nytt kunnskapsgrunnlag. 

Dokumentasjon: 
 Vurderinger og virkninger beskrives tekstlig i planbeskrivelsen 
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7.9 Forhold til nærmiljø, samt eksisterende og planlagt bebyggelse 

Problemstilling: 
Sikre og ivareta siktlinjer for kulturminner i nærområdet. Dette er et område med 
utviklingspotensial, og rivning av eksisterende bebyggelse og nybygg er planlagt på nærliggende 
delområde F/N3, Gamlemekken.   

Kjent kunnskapsgrunnlag: 
Kart, foto og befaring. 

Behov for nytt kunnskapsgrunnlag: 
 Det antas at det ikke er behov for nytt kunnskapsgrunnlag. 

Dokumentasjon: 
Dokumenteres gjennom relevant kart, illustrasjoner og tekstlig beskrivelse i planbeskrivelsen. 

7.10 Samfunnssikkerhet og beredskap 
Det vil bli utarbeidet en ROS sjekkliste med utgangspunkt i ROS-analysen i arealplanen for Longyearbyen. 
Dette gjøres tidlig i planarbeidet og gir grunnlag for valg av løsninger i delplanen.  
 
Følgende punkter fra ROS vurderingen forventes å kunne gi føringer for arbeidet med delplanen: 
Kulturminner 
Teknisk infrastruktur 
Forurensning 
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8 Planprosess  

8.1 Framdriftsplan 
Planarbeidet forventes å følge framdriftsplanen under.  Senere endringer kan komme. 
 
Prosess og planarbeid  2019  2020 

 aug sept okt nov des jan feb mars april mai juni 

Oppstartsmøte med Lokalstyre            

Kunngjøring av planoppstart og høring av 
planprogram.  

           

Frist for merknader/uttalelser   12.10         

Fastsetting av planprogram i TU    05.11        

Grunnlagsutr. i hht fastsatt program            

ROS-analyse            

Utarbeiding av planforslag            

Dialogmøter med LL og evt.Sysselmannen            

Dialog med berørte parter (nabotomt)            

1. behandling TU, vedtak off.ettersyn             

Justering av planforslag            

2. behandling TU og vedtak i lokalstyret            

 

8.2 Medvirkning og informasjon 
Direkte berørte parter vil bli informert. Planprogram og planforslag legges ut på LL sin hjemmeside, 
www.lokalstyre.no, samt annonseres i Svalbardposten.  
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