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Behandling i Teknisk utvalg - 09.03.2021 
 
 
Enstemmig som anbefalingen. 
 
 

Vedtak i Teknisk utvalg - 09.03.2021 
 
Teknisk Utvalg vedtar at forslag til delplan D50 Longyearbyen kirkegård, med planbeskrivelse, ROS, 
utfyllende bestemmelser og plankart, sist datert 22.2.2021, legges ut til offentlig ettersyn. 
  
Vedtaket gjøres med hjemmel i Svalbardmiljøloven § 50, 4. ledd. 
 
 

Administrasjonssjefens anbefaling:  

Teknisk Utvalg vedtar at forslag til delplan D50 Longyearbyen kirkegård, med planbeskrivelse, ROS, 
utfyllende bestemmelser og plankart, sist datert 22.2.2021, legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Vedtaket gjøres med hjemmel i Svalbardmiljøloven § 50, 4. ledd. 

Sammendrag og konklusjon: 

Høsten 2016 gikk et skred på hver side av Longyearbyen kirkegård. I ettertid har området kirkegården 
ligger i blitt avstengt i perioder grunnet skredaktivitet. Svalbard kirke ønsker å etablere en ny og 
skredsikker kirkegård i Longyearbyen. Planforslaget gjelder en lokalitet cirka 100 meter nord for 
Svalbard kirke på Skjæringa. Kirkegården reguleres som grav- og urnelund. Kistegraver tillates ikke 
på den nye kirkegården.  
 
Planprogrammet var på høring i perioden fra 15.11.18. til 17.12.18, og ble fastsatt av Teknisk utvalg 
(TU) den 24.1.2019. Flere alternative lokaliteter er vurdert underveis i planprosessen. Den aktuelle 
lokaliteten ligger innenfor hensynsone for kulturminner, og Sysselmannen på Svalbard har anbefalt 
lokaliteten i dispensasjonssøknad til Riksantikvaren jf. brev av 10.2.2021. 
 
Administrasjonssjefen mener planforslaget gir en god og verdig løsning på lokalisering av ny 
Longyearbyen kirkegård, og anbefaler at forslag til delplan 50 Longyearbyen kirkegård legges ut til 
offentlig ettersyn. 
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Saksopplysninger: 

LPO arkitekter er plankonsulent og har på vegne av Svalbard kirke varslet oppstart av planarbeid, og 
utarbeidet forslag til delplan for ny kirkegård i Longyearbyen. 
 
Bakgrunn: 
Eksisterende kirkegård i Longyearbyen ligger i skredutsatt område. I fjellsiden over kirkegården har 
det gått flere jord- og sørpeskred. Fare for nye skred fører til at hele området stenges for ferdsel i 
perioder. Det er ikke forsvarlig å sette ned nye urner på eksisterende kirkegård vel vitende om at 
pårørende ikke kan besøke gravene i lengre perioder. Faren for at nye skred vil treffe pårørende ved 
kirkegården, eller at selve kirkegården blir rammet, gjør det nødvending å etablere en ny kirkegård.  
 
 
 
 
Formål med planarbeidet: 
Formålet med delplanen er å legge til rette for etablering av en ny kirkegård. Dette for å kunne tilby en 
verdig og trygg gravplass og minnested for avdøde og pårørende på Svalbard. 
 
Beskrivelse av tiltaket: 
I forbindelse med forarbeid til oppstartvarslingen og planprogrammet er det gjort en vurdering av flere 
mulige lokaliteter. Oppsummering av vurderingene ligger vedlagt saken. Det er konkludert med at et 
område nord for kirken er mest egnet. Plangrensen er foreslått i formålsgrensen til arealformålet grav- 
og urnelund.  
 
Hvorvidt eksisterende kistegraver og/eller urnegraver bør flyttes til ny kirkegård, vil være en 
selvstendig vurdering etter at den nye kirkegården er etablert. Dette vurderes altså ikke i 
delplanarbeidet, utover at det settes av tilstrekkelig areal.  
 
Saksbehandling: 
Det ble avholdt oppstartmøte 25.09.18. Planprogrammet var på høring i perioden fra 15.11.18. til 
17.12.18, og fastsatt av Teknisk utvalg (TU) den 24.1.2019. Det ble ikke mottatt vesentlige merknader 
fra høringspartene, og det er kun gjort mindre endringer etter høringen jf. vedlegg.  
 
I forbindelse med arbeid med delplanen og arbeidet med refundamentering av Svalbard kirke ble det 
foretatt ny skredfarevurdering av Skred AS. Rapporten, datert 7.6.2019, slår fast at det opprinnelige 
planområdet ligger innenfor faresonen for skred med årlig sannsynlighet på 1/1000. Det ble derfor 
arbeidet med å finne nye alternative områder for lokalisering av kirkegård. Fem tomter i relativ nærhet 
til kirken, og utenfor skredsonene ble vurdert i prosessen med å finne en passende tomt til ny 
kirkegård. Svalbard kirke og LPO arkitekter befarte tomtene med representanter fra Longyearbyen 
lokalstyre og Sysselmannen. I tillegg er tomtevalg diskutert med Riksantikvaren og Nærings- og 
fiskeridepartementet. Det var én tomt som pekte seg ut som et godt valg for etablering av en ny 
kirkegård. Denne ligger vakkert til i landskapet med fritt utsyn i alle retninger, og med nær kontakt med 
kirken.  
 
Innenfor planavgrensningen vil kirkegården få et definert område på 600 m2. Hensynet til 
kulturminnene løses med sikringssoner, samt en god gangforbindelse mellom kirken og kirkegården. 
Ny planavgrensning var på høring i oktober 2020 med frist for innspill satt til 29.10.2020. Det kom ikke 
inn vesentlige merknader til ny planavgrensning.  
 

Vurdering: 

Administrasjonssjefen ser det som positivt at Kirken nå kan realisere lokalisering av ny kirkegård i 
Longyearbyen. Dagens kirkegård ligger i rasfarlig område. Dette er uheldig både i forhold til sikkerhet 
og i forhold til verdighet.  
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Foreslått plassering bygger på en gjennomgang av flere mulige lokaliteter. Den foreslåtte plasseringen 
vurderes som best av de alternativene. Planforslaget er ryddig og godt gjennomarbeidet, og det er 
ikke mottatt vesentlige merknader fra høringspartene. Lokaliteten ligger innenfor hensynsone for 
kulturminner, og planområdet er avklart i dialog med kulturminnemyndighetene. Svalbard kirke har 
sendt en egen søknad om dispensasjon fra svalbardmiljøloven § 44 og dispensasjon må foreligge for 
at delplanens intensjoner skal oppfylles. 
 
Administrasjonssjefen mener planforslaget gir en god og verdig løsning på lokalisering av ny 
Longyearbyen kirkegård. Administrasjonssjefen anbefaler at planforslaget med planbeskrivelse, ROS, 
utfyllende bestemmelser og plankart legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 
 
Vedlegg: 
1 Ny kirkegård i Longyearbyen_Alternative lokaliseringer 
2 Skredfarevurdering for ny plassering av kirkegård_Skred AS 
3 210217 Plankart 
4 210222 Planbeskrivelse Longyearbyen kirkegård 
5 210222 Utfyllende bestemmelser 

 
 
 
Andre vedlegg (ikke vedlagt): 
  
  
  
 


