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Behandling i Teknisk utvalg - 06.10.2020 
 
Enhetsleder Annlaug Kjelstad orienterte innledningsvis nærmere om saken. 
  
 
Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak i Teknisk utvalg - 06.10.2020 
 
Teknisk utvalg i Longyearbyen arealplanområde fastsetter planprogram D59 delplan for felt BA6 
Sjøskrenten vest, datert 6.10 2020, i samsvar med svalbardmiljøloven § 50, 3.ledd. 
 

Administrasjonssjefens anbefaling:  

Teknisk utvalg i Longyearbyen arealplanområde fastsetter planprogram D59 delplan for felt BA6 
Sjøskrenten vest, datert 6.10 2020, i samsvar med svalbardmiljøloven § 50, 3.ledd. 
 

Sammendrag og konklusjon: 

Saken gjelder fastsetting av planprogram for delplan for BA6 Sjøskrenten vest (D59). Delplanarbeidet 
er et privat initiativ og fremmes av LPO Arkitekter AS på vegne av Svalbard folkehøgskole og 
Longyearbyen lokalstyre. Utviklingsplanene utløser krav til delplan som forutsetter planprosess og 
planprogram i samsvar med sml. § 50. 
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for transformasjon av området. Delplanen skal  
- legge til rette for ny bruk av eksisterende bebyggelse og utbygging av tilhørende funksjoner  
- gjøre området offentlig tilgjengelig   
- ivareta og foredle natur- og friluftslivsverdiene i området  
- forbedre trafikkbildet  
 
Administrasjonssjefen vurderer at planprogrammet gir et godt grunnlag og gode rammer for det videre 
delplanarbeidet i samsvar med sml. § 49. Planprogram for delplan for felt BA6 Sjøskrenten vest (D59) 
datert 6.10.2020 anbefales fastsatt i samsvar med svalbardmiljøloven § 50, 3. ledd. 
 

Saksopplysninger: 

Bakgrunn 
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Det er to pågående prosesser som er utløsende for planarbeidet på felt BA6, det er henholdsvis nye 
lokaler til Svalbard folkehøgskole og transformasjon av dagens miljøstasjon i forbindelse med 
avvikling av denne.  
 
Formål 
Formålet med planarbeidet er å transformere området ved å legge til rette for ny bruk av eksisterende 
bygninger og fastsette rammer og føringer for etablering ny bebyggelse til folkehøgskolen. Delplanen 
skal bidra til å gjøre området mer tilgjengelig for offentligheten, både med tanke på hvilke virksomheter 
som kan etableres lokalene til dagens miljøstasjon når denne flytter ut til Hotellneset og gjennom å 
ivareta og foredle natur- og friluftverdiene i området.  
 
Delplanforslaget legger til rette for at det vil bli langt flere myke trafikanter som ferdes i-, til- og fra 
Sjøskrenten vest og en viktig del av planarbeidet vil være å utarbeide trygge ferdselsforbindelser 
mellom virksomhetene, friluftsområdet og naustene, og adkomst til området.  
Et annet tema man vi se på i planarbeidet er muligheter for gjenbruk av boligenheter fra Svea og/eller 
Lia i Longyearbyen.  
 
Planstatus  
Planlagt utvikling er i all hovedsak i samsvar med gjeldende arealplan for Longyearbyen 2016-2026 
Planområdet er regulert til arealformål Bebyggelse og anlegg (felt BA6), og Kultur-, natur og 
friluftsområde(KFA1) som delvis er underlagt hensynssone flomfare (H320_2).  
 
Arealplanens utfyllende bestemmelser hjemler krav til delplan og gir føringer mht., funksjon, utforming 
av bebyggelse og uteområder, krav til rekkefølge og dokumentasjon/utredning.  
 
I arealplankartet er miljøstasjonen markert som «forutsatt revet». Da arealplanen ble utarbeidet var 
det planer om å lage et større publikumsrettet bygning av nasjonal eller internasjonal verdi. Dette er 
ikke lenger aktuelt, og administrasjonen mener det er fornuftig å la bygget bestå. 
 
Andre planer som kan påvirke planens utforming er Temaplan for ferdsel og opplevelser og Strategi 
for innovasjon og næringsutvikling på Svalbard. 
 
Eksisterende bebyggelse i planområdet består av Sjøskrenten studentboliger med et tilbygg med 
boder, avfallsanlegget, flere naust og en pumpestasjon. I tillegg ligger det et gasslager sørvest i 
området og avløpsrør med pumpehus nord i området.  
Longyearelva går gjennom friområdet i tillegg til en åpen bekk. Her finnes områder med vegetasjon, 
og ved elveutløpet har rødnebbternene hekkeplass.  
 
Avgrensning og eiendomsforhold  
Planområdet er avgrenset som vist i på kartutsnitt nedenfor. Planavgrensning kan justeres dersom 
forutsetningene endres i det senere plan- og utredningsarbeidet for delplan 59. 
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Planområdet ligger i sjøområdet nord i Longyearbyen. Avgrensningen av planområdet følger 
formålsgrensene til BA6 mot øst og nord. Mot vest er KFA1 innlemmet i planavgrensningen frem til 
midten av Longyearelva både for å sikre en tydelig overgang mellom bebyggelse og naturpreget 
område og for å sikre at adkomsten til friområdet og fjorden. Årsaken til at planavgrensningen legges i 
elva er at NVE er i gang med nye vannlinjeberegninger etter sikringsarbeidene i Longyearelva og det 
er sannsynlig at dette vil endre dagens hensynssoner. Mot syd innlemmes Vei 400 og Vei 500 i 
planavgrensningen for å finne gode og trygge løsninger for myke trafikanter.  
 
De bebygde arealene i BA6 inkluderer eiendom 22/644 som leies av Studentsamskipnaden, eiendom 
22/312 (avfallsstasjonen) som leies av Longyearbyen lokalstyre i tillegg til diverse naust og lager på 
eiendommene 22/270,520, 402, 403, 404, 405, 406, og 497. Disse eiendommene leies av ulike parter 
men vi har ikke tilgang til eierforhold da grunnleieavtalene her ikke er blitt tinglyst. KFA1 området 
inngår i hovedbølet 22/1 som eies av Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet.  
 
Arealet innenfor det foreslåtte delplanområdet er cirka 55 daa.  
 
Planprosess – oppstart og varsling  
Det ble avholdt oppstartsmøte med Longyearbyen Lokalstyre 23.6.2020, referat datert 24.6.2020, hvor 
videre planprosess ble avklart.  
Varsel om oppstart av delplanarbeid, forhandling av utbyggingsavtale, mulig parallell plan- og 
byggesaksbehandling og høring av planprogram i samsvar med LLs føringer ble gjennomført 6.8.2020 
hvor høringsfristen ble satt til 4.9.2020.  
 
Det ble innvilget én uke utsatt høringsfrist for Sysselmannen og nausteierne. I høringsperioden ble det 
mottatt syv merknader: 

 Norges vassdrags- og energidirektorat (28.08.20)  
 Kystverket (28.08.20)  
 Nærings og fiskeridepartementet (01.09.20)  
 Avinor (02.09.20)  
 Håvard Velve (03.09.20)  
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 Svalbard Amatørradio Klubb (10.09.20)  
 Sysselmannen på Svalbard (11.09.20)  

Forslagstillers oppsummering av innspill med kommentar er vedlagt saken. Administrasjonen ønsker 
også å kommentere enkelte av høringsuttalelsene: 
Det er beklagelig at enkelte av nausteierne ikke ble særskilt varslet i forbindelse med høringen 
(grunnet manglende tinglysning av grunnleieavtale). Administrasjonen mener likevel at det ikke har 
noen betydelige konsekvenser for utforming av planprogrammet. Forslagsstiller har vil invitere 
nausteierne med flere til et eget dialogmøte tidlig i prosessen slik at de kan få medvirke i selve 
planutformingen som er det som er viktig for nausteierne. 
 
NVE kommenterer at det er behov for observasjon- og oppfølging av sikringsanlegget av 
Longyearelva grunnet flomfaren, dette følges opp av teknisk enhet hos LL. 
 
Sysselmannen spilte inn at LL må føre regnskap over det antall boliger som skal erstatte de boligene 
som rives i Lia. LL vil bidra med dette til planforslaget legges frem til 1.gangsbehandling. 
 
Utbyggingsavtale  
Utbyggingsprosjektet kan utløse behov for utbyggingsavtale for fordeling av ansvar og kostnad ved 
etablering av nødvendig infrastruktur. Oppstart av utbyggingsavtale ble derfor varslet samtidig med 
planoppstart og høring av planprogram. Det ble kom ingen særskilte uttalelser til oppstart av 
utbyggingsavtale. Behov for utbyggingsavtale vil bli nærmere avklart i løpet av delplanprosessen. 
 

Vurdering: 

De to utløsende prosessene som har igangsatt delplanarbeidet har ulik detaljering i forhold til 
romprogram, der folkehøgskolen er svært presis i sine behov er den videre bruk av miljøstasjonen 
fremdeles mer åpen. Administrasjonssjefen mener ulik detaljeringsgrad er uproblematisk men at det er 
viktig at området planlegges helhetlig med tanke på trafikkbildet, virkninger på landskap og naturmiljø 
og barn og unges interesser, og at et mulighetsstudie som viser maksimal utnyttelse vil være med på 
å belyse disse temaene. Mulighetsstudien utarbeides tidlig i planprosessen og vil også kunne svare ut 
mange konkrete problemstillinger i forhold til trafikksikkerhet, landskapsvirkninger, bevaring av 
siktlinjer, utnyttelsesgrad, byggehøyder, parkering, arealdisponering, og bokvaliteter.  
 
Andre viktige temaer som må utredes og kan få stor påvirkning på planarbeidet er grunnforhold og 
forurensning, flomfare og overvannsutfordringer, massehåndtering og virksomhetenes behov for 
teknisk infrastruktur. 
 
Administrasjonssjefen synes det er positivt at man i planarbeidet ønsker å undersøke mulighetene for 
gjenbruk av eksisterende bygningsmasse fra Lia eller Svea.  
 
Planprogram for delplan for felt BA6 Sjøskrenten vest (D59), datert 6.10.2020 presenterer 
formål/hensikt, planprosess, premisser og rammer for planarbeidet, og fastsetter fagutredninger som 
er nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag for delplanen. Berørte parter som har særlig 
interesse for planarbeidet er gjennom offentlig ettersyn gitt anledning til å uttale seg, og 
administrasjonen vurderer at innspillene er fulgt opp i tilstrekkelig følges opp i videre planarbeid.  
 
Administrasjonssjefen vurderer at planprogrammet gir et godt grunnlag for det videre delplanarbeidet i 
samsvar med sml. § 49. Planprogram for delplan for felt BA6 Sjøskrenten vest (D59) datert 6.10.2020 
anbefales fastsatt i samsvar med svalbardmiljøloven § 50, 3. ledd. 
 
 
 
Andre vedlegg (ikke vedlagt): 
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1. D59 - planprogram for fastsetting - delplan for felt BA6 Sjøskrenten vest, datert september 2020 
2. D59 - Sammendrag av forhåndsuttalelser og innspill til planprogram med kommentarer  
3. D59- Samledokument med forhåndsuttalelser gjengitt i sin helhet 

 
 


