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Administrasjonssjefens anbefaling:  

Teknisk utvalg i Longyearbyen arealplanområde vedtar å legge forslag til Delplan for felt BA6 
Sjøskrenten Vest – D59, ut til offentlig ettersyn i samsvar med svalbardmiljøloven § 50, 4.ledd 

 
Behandling i Teknisk utvalg - 01.06.2021 
 
 
Per Nilssen (AP) var direkte inhabil jf. fvl. § 6 første ledd bokstav e) punkt 2 og fratrådte under 
behandling av saken. Innkalt vararepresentant møtte ikke. 
  
Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt. 
  
  
  
 
 
Vedtak i Teknisk utvalg - 01.06.2021 
 
Teknisk utvalg i Longyearbyen arealplanområde vedtar å legge forslag til Delplan for felt BA6 
Sjøskrenten Vest - D59, 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: D59). 
Delplanarbeidet er et privat initiativ og fremmes av LPO Arkitekter AS på vegne av Store Norske 
Spitsbergen Kulkompani (SNSK) og eiendomsavdelingen i Longyearbyen lokalstyre (LL).  
 
Hovedformålet med delplanen er å etablere en permanent campus for Svalbard folkehøgskole (SFHS) 
og i tillegg legge til rette for en transformasjon av området som helhet når driften av avfallsanlegget er 
avsluttet. Delplanen har til hensikt å gjøre området offentlig tilgjengelig og forbedre trafikkbildet, samtidig 
som viktige natur- og friluftsverdier ivaretas. I Arealplanen for Longyearbyen er det krav om ny delplan 
for hele feltet samlet. 
 
Konklusjon 
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Delplanforslaget gir en klar positiv virkning for Longyearbyen og bidrar til en bærekraftig utvikling av 
Longyearbyen-samfunnet. 
 
Delplanforslaget legger gode rammer for en helhetlig utvikling av Sjøskrenten Vest og ivaretar 
intensjonen i arealplanen om å åpne opp området for allmennheten. Planen sikrer en trygg atkomst og 
ferdsel i området for både harde og myke trafikanter og ivaretar og tilgjengeliggjør natur- og 
friluftsverdier. 
  
Forøvrig mener administrasjonssjefen at forslag til delplan har fulgt planprogrammet og tatt hensyn til 
uttalelsene som kom ved varsel om oppstart av planarbeid. 
 
Planforslaget anbefales sendt ut til offentlig ettersyn.  
 
 
 

Saksopplysninger: 

Bakgrunn 
Svalbard folkehøgskole (SFHS) ble til etter et lokalt initiativ i Longyearbyen, som raskt fikk støtte fra 
lokale og sentrale myndigheter. Skolen eies i dag av KFUK/KFUM og Longyearbyen lokalstyre (LL). 
SFHS drives foreløpig i midlertidige lokaler og skolen kom til enighet med Norges arktiske 
studentsamskipnad om at campusen (internat- og skolebygg) skal etableres ut ifra samskipnadens 
hybelbygg på Sjøskrenten når samskipnaden samler sine studentboliger på Elvesletta. 
Delplanprosess ble satt i gang sammen med LL for å legge til rette for folkehøyskoleetableringen og 
samtidig legge til rette for en transformasjon av det resterende delplanområdet som følge av at 
avfallsanleggfunksjonen flyttes ut til den nye miljøstasjonen på Hotellneset i 2021.  
 
LL ønsker å utvikle dette området til bruk og glede for hele byen, med barn og unge i fokus. Med dette 
formålet og med SFHS som nærmeste nabo vil området kunne brukes både på dag og kveldstid. 
 
SFHS og SNSK inngikk en avtale høsten 2020 om at SNSK skal bygge, eie og leie ut den samlede 
bygningsmassen til SFHS. SNSK tok over som forslagsstiller sammen med LL for delplanen.  
 
Rammer og retningslinjer 
Planforslaget svarer ut delplankravet om å se på hele feltet samlet og er i all hovedsak i tråd med 
arealbruken angitt i arealplanen for Longyearbyen, temaplaner og overordnede retningslinjer og 
rammebetingelser. Enkelte forutsetninger har endret seg siden arealplanen ble vedtatt, slik at krav til 
at det «Innenfor området skal det etableres minimum en virksomhet som er publikumsrettet, med 
nasjonal og lokal verdi» er etter administrasjonssjefens skjønn ikke lenger i et behov.  
 
 
Delplanens avgrensning 
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Delplanområdet ligger i Longyearbyens nordre del i 
forlengelsen av vei 500 helt ned til sjøkanten i 
Adventfjorden. Planen grenser mot havet i nord, og 
hovedveinettet i sør. Delplanområdet omfatter et areal 
på ca.55 daa. og er markert med en stiplet hvit linje.  
 
Deler av eksisterende vei og fortau i sør er tatt med i 
planen for å sikre en helhetlig utvikling, og for å bedre 
trafikksikkerheten på området. 
 
Plangrensen følger eksisterende formålsgrense for felt 
BA6 i øst og nord, og deretter formålsgrensen til KFA1 
nordover før plangrensen følger senterlinjen i 
Longyearelva sørover.  
 
 

Figur 1: Planavgrensning – Sjøskrenten vest, kilde ortofoto: 
TopoSvalbard 

 
 
 
Beskrivelse av planforslaget 
Planforslaget rommer følgende hovedgrep:  
 

• Planområdet består av 4 byggeområder: 
o Felt for Næring og Tjenesteyting (N/T) tilrettelegger for ny campus for Folkehøgskolen. 

Planforslaget viderefører byggerområder innenfor feltet som er avsatt til bebyggelse i 
Arealplanen for Longyearbyen med et lite avvik mot vest, der formålsgrensen for næring 
og tjenesteyting er utvidet med 1 daa for opparbeidelse av tilkomst for 
utrykningskjøretøy. Delplanen åpner opp for at campus kan leies ut om sommeren til 
sommergjester/ pendlere når elevene er borte (medio mai- medio august). Max 
utnyttelse er satt til BYA 40% med regulert mønehøyde opp til K+22.5. Dette tilsvarer 
ca. 2300m2 nbbygg. 

o Felt for Bebyggelse og Anlegg (B/A) tilrettelegger for transformasjon av avfallsanlegget 
med tilgrensende areal. Det legges til rette for noe ny bebyggelse i randsonene av 
området, men en byggegrense sikrer en åpen plass/ flerbruksflate i sentrum av området 
som henvender seg mot vest/ Folkehøgskolen. 

o Felt for kultur, natur og fritid i kombinasjon med anleggsformål (KFA) legger til rette for 
at mindre tiltak kan gjennomføres og gjøre området mer egnet og tilrettelagt for kortreist 
friluftsliv samt sikre området for flom- og erosjonsrisiko.  

o Felt for Næringsbebyggelse/-virksomhet (N1 og N2) hjemler dagens bruk av 
henholdsvis naustene langs strandlinja og næringseiendom på hjørnet av vei 400 og 
401. Høydebegrensningene for naust tilsvarer 1-2 etasjer og for N2 videreføres 
bestemmelsene fra felt B/N2 som ligger i forlengelsen langs vei 400 med unntak av 
tillatelse til 20% boligandel. Lokalstyre ønsker ikke boligformål på tomten med bakgrunn 
i at området per i dag ikke er velegnet til bolig. Ved boligformål på feltet må det sees i 
sammenheng med felt B/N2 og B/N5 i en framtidig delplan. 

 
• Siktlinjen fra sentrum til fjorden er viktig og den er ivaretatt gjennom bruk av byggegrenser i 

plankartet som regulerer plassering av ny bebyggelse. 
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• Organisering av ny bebyggelse samt byggegrenser ved miljøstasjonen bidrar til å skape et nytt 
fleksibelt byrom til bruk for byens befolkning. 

 
• Brukere av området vil hovedsakelig komme fra sentrumssiden og planforslaget sikrer 

gjennomføring av fortau med tilhørende gangfelt for økt trafikksikkerhet for myke trafikanter. 
Parkering for bil, snøscooter og sykkel er løst innenfor egen tomt, se vedlagte illustrasjonsplan. 

 
Utviklingen av området er todelt, Folkehøgskolen vil realiseres raskt etter vedtatt delplan, mens 
avfallsanlegget fortsatt er i bruk og vil utvikles over lenger tid. Utviklingstakten gjenspeiles i planforslaget 
med et mer detaljert illustrasjonsmateriale og beskrivelse for felt N/T og en mer robust og åpen 
beskrivelse for felt B/A. 
 
Mulighetsstudie for Folkehøgskolen er utarbeidet av Link Arkitektur som grunnlag for planforslaget, 
men er ikke vedlagt planforslaget. Studiet viser en aktuell utvikling med utvidelse av eksisterende bygg 
med organisering og volumoppbygging av bebyggelsen.  
 

 
Figur: Mulighetsstudiets forslag til utforming og fargesetting 

 
 
 
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 23.06.2020.  
 
Varsel om oppstart av delplanarbeid og høring av planprogram ble sendt ut 06.08.2020 med 
høringsfrist satt til 04.09.2020.  
Det kom inn totalt syv merknader i høringsperioden: 

 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) 
 Svalbard Amatørradio Klubb (10.09.20) 
 Sysselmannen på Svalbard (11.09.20) 

 
Alle merknader er vurdert og hensyntatt i planforslaget, og er videre kommentert i kapittel 7 i 
planbeskrivelsen. Planprogrammet ble fastsatt i teknisk utvalg den 06.10.2020  
 
Begrenset høring i forbindelse med utvidelse av planområdet 
I delplanprosessen ble det klart at det var behov for å utvide delplanområdet med 30 m2 for å sikre nok 
areal til fortau i krysset Vei 500/400. Tomteeier (NFD), tomteleier (Statsbygg), UNIS og Sysselmannen 
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på Svalbard ble varslet særskilt it tillegg til annonsering på LLs nettside. Ingen av partene hadde 
innvendinger til utvidelsen av delplanområdet. 
 
Medvirkning 
I planprosessen har det blant annet vært gjennomført medvirkning i form av: 

• informasjonsmøte med naboer- nausteierne og lagerbygg i krysset vei 400/401. (21.04.2021)  
• workshop med barn og unge (20.04.2021) 

 

Vurdering: 

Administrasjonssjefen har gått gjennom planforslaget med alle vedlegg og har vurdert de ulike temaene 
slik: 
 
Rekreasjon - Kyststien og leirplassen skal være tilgjengelig for alle, og planforslaget legger til rette for 
økt og tilrettelagt bruk av Sjøskrenten. Ved etablering av elvepromenade på erosjonssikringen langs 
Longyearelva vil det bli flere turmuligheter på tvers av området og rekreasjonsområder for brukere og 
besøkende på området. Planforslaget er vurdert til å påvirke rekreasjonsmulighetene på en positiv måte 
som fremmer ferdsel og opphold på Sjøskrenten. 
 
Naturmiljø – Det er et rikt fugleliv nord på planområdet, og arealene i nord anses blant annet som et 
verdifullt hekkeområde for rødnebbterner og beiteområde for gjess. Økt aktivitet på Sjøskrenten kan 
være med på å forstyrre dyrelivet. Plasseringen av ny bygningsmasse på Folkehøgskolen bidrar til at 
man kan videreføre så store deler av KFA-feltet som mulig. Det medfører riktignok at det åpne 
bekkeløpet som renner gjennom området i vest må legges om et lite strekk for å få etablert veien som 
skal gå på vestsiden av folkehøgskolebygget. Det er likevel vurdert at det ikke vil ha noen stor 
innvirkning på naturmiljøet, da bekken vanligvis har lav vannføring og kun omlegges over et lite strekk.   
 
 
Landskapsvirkning – Den nye bebyggelsen utformes slik at den fremhever terrengets naturlige helning 
ned mot fjorden 8se figur nedenfor). Planområdet ligger på et nedsenket nivå i forhold til 
hovedveisystemet som avgrenser området i sør. Høydene i planen svarer til omkringliggende 
bebyggelse og områdets karakter, der ingen bygg etablerers i over tre etasjer. Planen sikrer også at 
utformingen av ny bebyggelse vil være i henhold til prinsippene i mulighetsstudiet med sprang i fasadeliv 
og ulike høyder som vil være med på å sikre en variasjon og oppdeling av bygningsmassen og en god 
tilpasning til de mindre bygningsvolumene på sjøskrenten øst for planområdet. 

 
Langsnitt gjennom eksisterende og ny bebyggelse sett mot vest. Kilde: LINK.  

Utsikten nordover fra Veg 500 ved Elvesletta nord har stor visuell verdi i bybildet i Longyearbyen. Det 
har i planprosessen vært lagt vekt på å beholde en visuell kontakt med Adventfjorden. Den nye 
bebyggelsen for folkehøgskolen er blant annet av den grunn lagt på nordsiden av eksisterende 
internatbygg for i minst mulig grad å påvirke siktforholdene. Det er også lagt inn en byggegrense omtrent 
på nordfasaden på eksisterende internatbygg som vil være med på forhindre en opplevelse av 
nybyggene som en barriere mot fjorden. Planen åpner riktignok for et begrenset antall kvadratmeter 
lavere lagerbebyggelse utenfor byggegrensen, noe administrasjonssjefen mener ikke vil virke negativt 
på siktlinjene. 
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Dagens siktforhold fra Veg 500. 

 
Siktforhold fra Veg 500. Kilde: LINK. 

Planforslaget legger ikke opp til store terrenginngrep, og skal i størst mulig grad beholde landskapet slik 
det fremstår i dag. Administrasjonssjefen vurderer at tilpasning til både naturlige- og det bebygde 
landskapet er ivaretatt godt i planen.   
 
Kulturminner - Tiltakene i planen omfatter ikke område med registrerte kulturminner, og det er vurdert 
at planforslaget ikke har noen avdekket negativ innvirkning på forholdet. Det er avdekket to stokker på 
området som med vernestatus «automatisk fredet». Det nyoppdagede kulturminnet har ifølge 
Sysselmannen ikke særlig stor verdi, men planforslaget søker å ivareta det og det er sendt inn søknad 
til Riksantikvaren om justere båndleggingssonen fra 100 meter til 5 meter. 

 
Grunnforhold og grunnforurensning – Det er ikke utført grunnundersøkelser i forbindelse med 
delplanen, men et geoteknisk notat som sammenfatter tidligere erfaringer.  
 
De miljøtekniske undersøkelsene viste at det er planlagt bebyggelse i områder med påvist 
forurensning som faller inn under tilstandsklasse 5 (svært dårlig). Det er sikret i bestemmelsene at 
tiltakshaver skal sørge for at det blir utført nødvendige undersøkelser for å tydeliggjøre omfanget og 
betydningen av en eventuell forurensning i grunnen.  

Øst for eksisterende avfallsanlegg er det avsatt en byggegrense langs skråningen som tidligere har vært 
en avfallsfylling. Byggegrensen har til hensikt å forhindre at det tillates større terrenginngrep og 
utgravinger i et område som antas å være forurenset.  

Planforslaget er vurdert til å ikke påvirke grunnforurensningen på området.  
 
 
Adkomst, trafikk og transport - Økt aktivitet på Sjøskrenten antas å føre til både et større 
transportbehov og mer menneskelig aktivitet inn til- og innad på området. Planen sikrer trygge 
ferdselsårer for bilister, skuterførere og myke trafikanter, og det settes av areal til framtidig fortau 
innad på området som kan bygges ved behov. Planen legger til rette for en sikrere atkomstsituasjon 
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og sammenhengende fortau som sikrer tryggere ferdsel for både myke trafikanter på området. 
Planforslaget er derfor vurdert til å påvirke trafikkforholdene i positivt. 
 
 
Forhold til nærmiljø, barn og Unges interesser – Planforslaget tilrettelegger for økt bruk av området for 
barn og unge, og sikrer en trygg atkomst fra sentrum for myke trafikanter. Flere rekreasjonsmuligheter 
og aktiviteter i forbindelse med ny bruk av avfallsanlegget vil være med på å gjøre området attraktivt 
for yngre grupper. Det er mangel på gode oppholdssteder for unge i Longyearbyen i dag, og 
planforslaget vurderes derfor som et positivt grep for barn og unge, og området i seg selv. 
 
 
ROS-analyse – Risiko- og sårbarhetsanalysen indikerer «gul» risikovurdering for temaene elveflom, 
brann og grunnforurensning. Det vil si risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak.  
 
Planforslaget sikrer gjennom kart og bestemmelser at avbøtende tiltak blir gjennomført på en slik 
måteslik at risikoen reduseres til «grønt nivå» som er akseptabel risiko. 
 
 
Økonomiske konsekvenser for Longyearbyen lokalstyre (LL) 
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. 
 
 
Konklusjon og anbefaling: 
Administrasjonssjefen mener at delplanforslaget gir en klar positiv virkning for Longyearbyen og bidrar 
til en bærekraftig utvikling av Longyearbyen-samfunnet. 
 
Delplanforslaget legger gode rammer for en helhetlig utvikling av Sjøskrenten Vest og ivaretar 
intensjonen i arealplanen om å åpne opp området for allmennheten. Planen sikrer en trygg atkomst og 
ferdsel i området for både harde og myke trafikanter og ivaretar og tilgjengeliggjør natur- og 
friluftsverdier. 
 
Administrasjonssjefen mener planforslaget er godt utredet og i samsvar med arealdisponeringen i 
gjeldende arealplan og overordnede mål og føringer. 
 
Planforslaget anbefales lagt ut til offentlig ettersyn. 
 
 
 
 
Vedlegg: 
1 Plankart D59 felt BA6 Sjøskrenten 
2 Planbestemmelser - D59 felt BA6 Sjøskrenten 
3 Illustrasjonsplan - D59 Sjøskrenten 
4 Planbeskrivelse - D59 Sjøskrenten 
5 Risiko- og sårbarhetsanalyse - D59 Sjøskrenten 

 
 
 
Andre vedlegg (ikke vedlagt saken, men vil bli tilgjengelig på lokalstyre.no når planforslaget legges ut 
til offentlig ettersyn): 
 
 Illustrasjonshefte Folkehøgskolen 
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 Referat fra Oppstartsmøte 
 Fastsatt planprogram 
 Innspill til oppstart av plan og planprogram  
 Miljøundersøkelser forurenset grunn - Fase 1_Instanes 
 Geoteknisk premissnotat_A01 
 Prinsipptegning for Adkomstvei og overvannsgrøft 
 Mulighetsstudie 
 Fargeplan for Sjøskrenten Vest 
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