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Longyearbyen Lokalstyre       Vedtatt dato: 15.6.2021  

        

Delplan for Longyearbyen kirkegård 
Utfyllende bestemmelser 

PlanID: D50 

Saksnummer 2018/790 

1 Planens hensikt 
Formålet med delplanen er å kunne etablere en kirkegård i Longyearbyen. Dette for å kunne tilby en 

verdig og trygg gravplass og minnested for avdøde og pårørende på Svalbard. 

2 Byggeområder (sml. § 49 tredje ledd nr. 1) 

2.1 Byggegrenser. 
Formålsgrensen regnes som byggegrense. 

2.2 Tomter. 
Fradeling av tomt er tillatt etter formålsgrensen.  

2.3 Grav- og urnelund 

Grav- og urnelund, felt GU1-GU2 

Det kan etter søknad/melding tillates virksomhet eller tiltak som er direkte knyttet til områdets 

funksjon som grav- og urnelund. Utformingen skal følge gjeldende forskrift: «Forskrift om kirkegårder 

i Longyearbyen og askespredning på Svalbard FOR-2008-02-15-153», eller den til enhver tid 

gjeldende versjon.  

Gjerder tillates ikke innenfor planområdet, men kirkegårdens avgrensning skal markeres. 

Utformingen av markeringen skal tilpasses omgivelsene og funksjonen. Maksimalt tillatt byggehøyde 

for markering er 0,7 meter over terreng. 

Arbeider og virksomhet skal utføres på en måte som i størst mulig grad bevarer sårbar vegetasjon og 

markdekke, samt hindrer spredning av uønskede arter.  

Gangvei 

Det tillates opparbeidelse, drift og vedlikehold av gangvei med tilhørende fylling og håndtering av 

overvann langs veien med maksimal bredde på 1,5 meter. Det skal etableres en overgang til Vei 303 

som gir god fremkommelighet og skjermer strøm- og fiberkabelen langs/i gangveien.  

Infrastruktur 

Det tillates teknisk infrastruktur innenfor formålet. Der det er mulig skal den legges i tilknytning til 

andre tiltak.  

Belysning 

Belysningskonsept for ny virksomhet skal dokumenteres i byggesøknad og være godkjent av 

Longyearbyen lokalstyre.  
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Kirkegården og stien kan belyses for å sikre god fremkommelighet, orientering og trygghet. 

Belysningen skal være dempet og nedadgående, slik at det gir minst mulig lysforstyrrelser til 

omgivelsene. Det tillates belysning med en høyde på maksimalt 1 meter.  

3 Viktige ledd i kommunikasjonssystem. (sml. § 49, 3. ledd nr. 6) 

3.1 Vei, felt V 
Innenfor feltet tillates det opparbeidelse, drift og vedlikehold av gangvei med tilhørende fylling og 

håndtering av overvann langs veien, og med en tilpasning for å sikre en god overgang til felt GU1.  

4 Bestemmelser til hensynssone H770_1 
Etablering, drift og vedlikehold av grav- og urnelund er tillatt i henhold til dispensasjon fra 

Riksantikvaren jf. forvaltningsvedtak etter bestemmelser i sml kapittel V (fredet kulturminner og 

sikringssoner).  

5 Rekkefølgebestemmelser  

5.1 Rekkefølge i tid 
Felt GU1 skal utnyttes maksimalt før felt GU2 kan etableres. Maksimal utnyttelse tilsvarer minimum 

40 urner.  

 


