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Teknisk utvalg 15/21 23.03.2021 

 
Behandling i Teknisk utvalg - 23.03.2021 
 
 
Per Nilssen (AP) ba om at hans habilitet ble vurdert. Under behandling av habilitetsspørsmålet tiltrådte 
vara Stine Teigen (H). 
Per Nilsen er å anse som inhabil etter fvl § 6 første ledd til å behandle sak PS 15/21 i TU. 
Stine Teigen tiltrådte behandling av sak 15/21. 
Arealplanlegger Aina Iden Tveit orienterte om planprogrammet. 
  
Votering 
Enstemmig som anbefalingen. 
 
 
Vedtak i Teknisk utvalg - 23.03.2021 
 
Teknisk utvalg i Longyearbyen arealplanområde vedtar å legge forslag til Delplan for felt B1 og B/N3 
Elvesletta Nord – D56, ut til offentlig ettersyn i samsvar med svalbardmiljøloven § 50, 4.ledd 
 
 

Administrasjonssjefens anbefaling:  

 
 
Teknisk utvalg i Longyearbyen arealplanområde vedtar å legge forslag til Delplan for felt B1 og B/N3 
Elvesletta Nord – D56, ut til offentlig ettersyn i samsvar med svalbardmiljøloven § 50, 4.ledd 

 
 
 

Sammendrag og konklusjon: 

Hva saken gjelder 
Saken gjelder 1.gangsbehandling av forslag til delplan for felt BA6 Sjøskrenten Vest (Plan-id: D56). 
Delplanarbeidet er et privat initiativ og fremmes av Nordic Zoning AS på vegne av Store Norske 
Boliger AS (SNB) som eier boligene på gårds- og bruksnummer 22/535 i området. 
 
Hensikten med delplanforslaget er å legge til rette for utvikling av bolig- og næringsbebyggelsen i 
området, herunder en noe høyere arealutnyttelse enn dagens plan åpner for. Ny boligbebyggelse vil 
være til erstatning for de boligene forslagsstiller mister i forbindelses med utførelse av sikringstiltakene 
i Lia og består i hovedsak av familieboliger. Utviklingen tenkes også basert delvis på gjenbruk av 
eksisterende boliger fra andre tomter i Longyearbyen/Svea. 
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Planforslaget legger også til rette for kantstopp for buss og nye adkomst og parkeringsløsninger. 
Eksisterende turvei over Longyeardalen omlegges men sikres opprettholdt 
 
Administrasjonssjefens konklusjon 
Administrasjonssjefen mener det er et riktig grep å øke utnyttelsen på denne eiendommen både med 
tanke på dens nærhet til sentrum og ved at tomten ikke ligger skredutsatt til. Den nordre delen av 
planforslaget er imidlertid planlagt på tomt som tilhører hovedbølet, og man er avhengig av 
grunnleieavtale for å realisere planen.  
 
Bakgrunnen for utarbeidelsen av planforslaget er at det er setningsskader i bebyggelsen vest på 
planområdet og som må utbedres. I planarbeidet er det laget utredninger og mulighetsstudie som 
viser ulike fundamenteringsmetoder kan benyttes for skissert bebyggelse.  
 
Administrasjonssjefene vurderer at planforslaget legger til rette for et helhetlig og spennende plangrep 
hvor man ser på muligheten for gjenbruk av eksisterende boliger. Planforslaget sikrer gjennom kart og 
bestemmelser de rammer som skal til for at det skal bli utviklingsmuligheter for eksisterende- og ny 
næringsbebyggelse i tillegg til gode bokvaliteter for eksisterende og nye boliger, med et arkitektonisk 
uttrykk som skal tilpasse seg eksisterende bebyggelse gjennom farge- og materialbruk, ordnede 
parkerings- og adkomstforhold og gode uteoppholds- og lekearealer.  
Administrasjonssjefen ønsker at leke- og uteoppholdsarealene som fremgår av illustrasjonsplanen 
skal bearbeides ytterligere etter innspill i høringsperioden, med tanke på å finne et riktig prinsipielt 
kvalitetsnivå som må gjenspeiles i illustrasjonsplan, kart og bestemmelser.  
 
Planforslaget har avsatt arealer gjennomgående tvers over planområdet for å ivareta et grønt 
gjennomgående vilttråkk fra Adventdalen til Longyeardalen.  
 
Forøvrig mener administrasjonssjefen at planforslaget har hensyntatt forhåndsuttalelsene som ble 
mottatt i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid. 
 
Planforslaget anbefales vedtatt sendt ut til offentlig ettersyn.  
 
 

Saksopplysninger: 

Bakgrunn 
Flere av boenhetene SNB eier på Elvesletta i dag har behov for å re-fundamenteres på grunn av 
setningsskader. Noe av hensikten med delplanen er å omdisponere og reparere dagens 
boligbebyggelse. 
 
Delplanen foreslår også å oppføre ny boligbebyggelse til erstatning for SNBs boliger som må saneres 
andre steder i Longyearbyen. I forbindelse med sikringstiltakene i Lia vil SNB få revet 66 av sine 
boenheter. 
 
Planen har også til hensikt å tilrettelegge noe areal for ny publikumsrettet næringsaktivitet mot vei 500. 
 
Planen preges også av at SNB ønsker å være en pådriver i utviklingen av en levende og effektiv 
sirkulærøkonomi på Svalbard. SNB ønsker å gjenbruke boligmoduler som saneres andre steder i 
bosettingen. 
 
Rammer og retningslinjer 
Planforslaget er i all hovedsak i tråd med arealbruken angitt i arealplanen for Longyearbyen, 
temaplaner og overordnede retningslinjer og rammebetingelser, men delplanforslaget utfordrer 
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gjeldende plan på grad av utnyttelse. Overordnede myndigheter har tidligere signalisert at videre 
utvikling av bebyggelsen i Longyearbyen bør skje gjennom fortetting av eksisterende bebyggelse. 
 
Beskrivelse av planforslaget 
Planområdet ligger sentralt i Longyearbyen, nordvest for Sentrumsfeltet. Det måler ca. 280 meter 
nord-sør og ca. 110 meter øst-vest. Arealet er 30 dekar. 
 
Planforslaget rommer følgende hovedgrep:  
1) Boligbebyggelsen mot elva omstruktureres i forbindelse med reparasjon av fundamentene. Det 
legges til rette for noe høyere arealutnyttelse ved at tillatt etasjeantall økes i deler av feltet.  
2) Nord for dagens bolig og bolig/ næringsbebyggelse legges det til rette for to nye områder for 
boligbebyggelse, som foreslås utviklet etter samme prinsipper som dagens rene boligbebyggelse.  
3) Felt B/N3 langs vei 500 endres fra reguleringsformål bolig/næring til bolig/forretning/næring, som er 
i samsvar med dagens arealbruk og ønsket arealbruk i fremtiden. Formålet utvides noe nordover og 
inn i dagens boligområde.  
4) Boligfeltene får ny atkomst fra vei 500, nord for dagens bebyggelse. Eksisterende forbindelse fra 
vei 500 beholdes, men avlastes.  
5) Mellom dagens byggeområder og nye arealer i nord avsettes uteoppholdsarealer (BUT) for å 
ivareta en grønn forbindelse som går fra UNIS og Adventdalen mot elva og Longyeardalen. 
 
Som grunnlag for planforslaget er det utarbeidet et separat mulighetsstudie for området.  
Studiet belyser en aktuell utvikling med totalt antall boliger, eksisterende og nye, samt organisering og 
volumoppbygging av bebyggelsen. Den er benyttet som grunnlag for arealdisponeringen i 
planforslaget, og er vedlagt planforslaget. Utviklingen av området er tenkt utført i flere ulike byggetrinn 
da man er avhengig av å beholde et minimum av boenheter gjennom hele prosessen. Byggeperioden 
for å realisere planen vil derfor kunne strekke seg noe ut i tid.  
 
Utredninger 
Utredninger er utført i henhold til planprogrammet og til dels dokumentert gjennom planbeskrivelsen, 
mulighetsstudien og egne rapporter. Utredningene har lagt føringer for utarbeidelsen av planforslaget 
og virkninger av tiltakene er beskrevet og vurdert.  
 
Tidligere behandling, medvirkning og videre prosess 
Det ble avholdt oppstartsmøte med Longyearbyen Lokalstyre 10. januar 2020. Det foreligger referat 
fra dette møtet, datert 14. januar 2020. 
 
Varsel om oppstart av planarbeid/ forhandling av utbyggingsavtale/ høring av planprogram ble 
annonsert i Svalbardposten 27. februar 2020. Parallelt ble varslingsbrev og utkast til planprogram 
sendt grunneiere og berørte sektormyndigheter. Frist for innspill var 3. april 2020.  
 
Det kom inn totalt seks innspill til planprogrammet/ oppstart av planarbeid, hvorav ingen varslet 
innsigelse til planen. Innkomne innspill fremkommer i tabellen nedenfor. Det kom ingen innspill til 
forhandling av utbyggingsavtale 
Avsender  Dato  
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 20.03.20  
Avinor  20.03.20  
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 27.02.20  
Nærings- og fiskeridepartementet  (NFD) 03.04.20  
Direktoratet for mineralforvaltning  03.04.20  
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Sysselmannen på Svalbard (SMS) 03.04.20  
 
Planprogrammet ble fastsatt i Teknisk Utvalg 03.06.2021. 
 
I planprosessen har det blant annet vært gjennomført brukerundersøkelse blant beboerne langs vei 
500 med tanke på håndtering av trafikk, adkomst og parkering. Det har videre vært kontakt med 
sameiene som organiserer beboere og næringsdrivende i planområdet og avholdt møter med både 
NFD og LL.  
 
Delplanforslaget vil etter å ha vært til offentlig ettersyn eventuelt bearbeides for å ivareta innkomne 
innspill. Forslagsstiller har et håp om å få en vedtatt plan før sommeren. Dersom man skal ha mulighet 
for å gjenbruke bygningsmasse fra Svea og Lia er man avhengig av at planen vedtas snarest mulig. 
 
 

Vurdering: 

Naturmiljø – Det meste av arealet i planområdet er allerede berørt av menneskelig virksomhet, med 
unntak av et mindre område med tundra som foreslås bebygget. Det gjennomgående grøntdraget/ 
vilttråkket som er regulert inn i arealplan for Longyearbyen blir noe innsnevret, ellers ingen særlige 
negative konsekvenser. 
 
Landskap – Ny bebyggelse vil gi lokale skyggevirkninger. Ellers vil delplanforslaget harmonisere i 
skala og utseende med omkringliggende eksisterende og planlagt bebyggelse. 
  
Kulturminner og Kulturmiljø- Delplanforslaget gir ingen kjente negative konsekvenser, en fortetting 
innenfor delplanområdet vurderer heller å forsterke taubanetraseens strukturerende rolle. 
 
Byggegrunn / Naturfare – Der de tematiske geotekniske-, miljøtekniske- og flomfareundersøkelsene 
har gitt funn som gir føringer for planarbeidet vurderes avbøtende tiltak sikret gjennom i delplanen.  
 
Adkomst, trafikk og transport- Brukerundersøkelsen hadde noe lav deltakelse, men planforslaget slik 
det foreligger, med ny atkomst til delplanområdet, ordnede parkeringsforhold, tilrettelegging for trygg 
kryssing av vei 500 og kantstopp for buss ivaretar trafikksikkerheten på en god måte. 
 
Forhold til nærmiljø, barn og Unges interesser – Delplanforslaget gir en økning i antall familieboliger. 
Gode leke- og uteoppholdsarealer vil være viktig å sikre for å oppnå gode nok bokvaliteter. 
Delplanforslaget skisserer en god plassering av disse arealene. Administrasjonssjefen mener at den 
prinsipielle illustrasjonsplanen bør bearbeides ytterligere etter høringsperioden i samråd med 
eksempelvis barn og unges representant. Målet bør være å finne et riktig kvalitetsnivå på 
opparbeidelsen av leke- uteoppholdsarealene (møblering, type lekeapparater osv.) og en god 
skjerming fra trafikk og parkeringsarealer. Løsningene kan deretter sikres gjennom planen.  
 
ROS-analyse – viser at avbøtende tiltak ivaretas i planforslaget. Delplanforslaget skisserer en trinnvis 
utvikling av området som kan strekke seg over flere år. ROS-analysen tar ikke for seg støy-og 
lysproblematikk for eksisterende bebyggelse i anleggsperioden. Planbestemmelsene gir forslag til 
begrensninger for tidspunkt for byggearbeid, og administrasjonssjefen vurderer at det bør legges 
ekstra begrensninger for støyende anleggsarbeid og sjenerende lysforurensing for bebyggelsen rundt 
og sikre gode boforhold i en antatt lang anleggsperiode. 
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Teknisk infrastruktur og økonomiske konsekvenser for Longyearbyen lokalstyre (LL) 
Eventuelle økonomiske konsekvenser for lokalstyre må avklares gjennom forhandling av 
utbyggingsavtale i forhold til teknisk infrastruktur. Utbyggingsavtalen bør foreligge før delplanen vedtas 
for å skape forutsigbarhet for både utbygger og LL v/Teknisk enhet/Energi. Kartlegging av behov for 
teknisk infrastruktur ivaretas generelt i planforslaget, og denne kreves konkretisert i utomhusplan og 
teknisk plan i byggesaken. 
 
Konklusjon og anbefaling: 
I sin helhet vurderes det at delplanforslaget gir en klar positiv virkning for Longyearbyen. Delplanen 
berører og svarer ut flere av LLs utvalgte bærekraftsmål, herunder hovedmål 11 Bærekraftige byer og 
samfunn, hovedmål 13 Stoppe klimaendringene (gjenbruk) og bidrar til en bærekraftig utvikling av 
Longyearbyen-samfunnet.  
 
Ny boligbebyggelse vil være til erstatning for de boligene forslagsstiller mister i forbindelses med 
utførelse av sikringstiltakene i Lia og består i hovedsak av familieboliger. Delplanforslaget legger gode 
rammer for en helhetlig utvikling av bo-, forretnings- og næringsarealer langs vei 500 og fortetting av 
eksisterende boområder. Delplanforslaget legger til rette for at Elvesletta Nord kan bli et godt og trygt 
sted å bo. I henhold til Boligutredningen ivaretar denne planen en del av erstatningsboligene som er 
regnet med oppført, uten at den samlede boligmassen øker. 
 
Administrasjonssjefen mener planforslaget er godt utredet og i all hovedsak i samsvar med 
arealdisponeringen i gjeldende arealplan og overordnede mål og føringer. 
 
Planforslaget anbefales lagt ut til offentlig ettersyn. 
 
 
 
Vedlegg: 
1 210305_D56_plankart 
2 210305_D56_vedlegg10_illustrasjonsplan 
3 210128_D56_vedlegg01_annonse 
4 210128_D56_vedlegg02_innkomne_innspill 
5 210128_D56_vedlegg03_naturmiljo 
6 210128_D56_vedlegg04_geoteknikk 
7 210128_D56_vedlegg05_miljoteknisk 
8 210128_D56_vedlegg06_flomsone 
9 210128_D56_vedlegg07_trafikk 
10 210128_D56_vedlegg08_mulighetsstudie 
11 210128_D56_vedlegg09_ROS_analyse 
12 210305_D56_bestemmelser 
13 210309_D56_beskrivelse 

 
 
 
Andre vedlegg (ikke vedlagt): 
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