
Driftsvilkår for bruk av Longyearbyen 
torg   

   

Bakgrunn  
Sommeren 2021 ble torget renovert. Det kom på plass belysning, lekeapparat (øgla) og trelandskap/-
scene. Torget skal være et sted for å møtes og Longyearbyen lokalstyre (LL) vil derfor legge til rette 
for de som ønsker å bruke det til ulike typer aktiviteter. For at det skal være forutsigbart og likt for 
alle har vi laget følgende driftsvilkår. Så lenge man holder seg innenfor disse kan man bruke torget 
uten å melde ifra til Longyearbyen lokalstyre.  
Dersom man ønsker å bruke torget ut over de rammene driftsvilkårene setter, er det en 
“meldepliktig virksomhet”. Dette finner man informasjon om på Longyearbyen lokalstyres 
hjemmesider, under “Byggesak”.   
  

Tilknyttede bestemmelser  
Driftsvilkårene er satt i henhold til beskrivelsen av toget i plan og tilhørende bestemmelser.  
 
Planbeskrivelsen knyttet til torget lyder som følger:  
“Dagens torgområde skal styrkes som møtested og tyngdepunkt i sentrum. Området skal 
oppgraderes og tilrettelegges for opphold, lek og aktivitet for alle brukergrupper. Aktuelle tiltak er 
terrengsprang/nivåforskjeller, leke-/klatreskulptur, boder for torghandel og informasjon, 
benker/sittemulighet, skjerming for vær og vind, effekt- og funksjonsbelysning, utsikts-
/fotostandpunkt, sykkel-/ski-/ spark- /hundeparkering, mv. Det skal utarbeides detaljplan for 
helhetlig utforming og opparbeiding av torgområdet før permanente tiltak kan gjennomføres. 
Detaljplanen skal utformes med særlig vekt på barn og unges interesser.  
Longyearbyen lokalstyre ønsker å styrke torgområdet som møtested og tyngdepunkt i sentrum. 
Området er tilrettelagt for opphold, lek og aktivitet for alle brukergrupper. Utformingen er gjort med 
særlig vekt på barn og unges interesser.”  
  
Vedtatte bestemmelser for torget lyder som følger:  
“Offentlig areal for opphold, lek og aktivitet for alle brukergrupper. Området skal gis en helhetlig 
materialbruk, utforming og opparbeiding. Torget (ST1) skal opparbeides i samsvar med godkjent 
utomhusplan og teknisk plan. Utomhusplan skal utformes i samarbeid med Ungdomsrådet. 
Midlertidige konstruksjoner i forbindelse med åpne publikumsarrangement kan tillates uten krav til 
utomhusplan.” ‘ 
 
 
 

  

https://www.lokalstyre.no/byggesak.467000.no.html


Driftsvilkår for bruk av torget  
Torget er delt inn i områder etter hvem som disponerer grunnen. Arealene som ikke er dekket av 
område A, B eller C i kartet under kan ikke benyttes til aktivitet ut over normalt opphold.  
 

  
Longyearbyen lokalstyre drifter deler av torget og gågaten på vegne av Nærings og 
fiskeridepartementet. Disse områdene ansees som offentlige (område A) og kan fritt benyttes av 
virksomheter så lenge det er i henhold til driftsvilkårene.  
 
For å stå på områdene B og C må man ha en avtale med festeier. Det er følgende:  
 
Område B: Lompensenteret  
Område C: Coop Svalbard  
  

Følgende driftsvilkår gjelder for alle områder:  
  

 Virksomheter som ønsker å stå på torget skal generere aktivitet som styrker torget som 
møtested. For eksempel skal salgsboder ha åpent i løpet av døgnet de står på torget. Dette betyr 
at en virksomhet kan stå i flere døgn, så lenge det er aktivitet. Om virksomheten står uten 
aktivitet i påfølgende døgn skal den fjernes for å gi rom til normalt opphold eller andre som 
ønsker å ha en virksomhet på torget.  

  
 Større biler over 3,5 tonn kan ikke påregnes å stå på torget.  

  
 Normal bruk av torget skal kunne opprettholdes, det skal ikke skapes farlige situasjoner eller 
hindre fri ferdsel for utrykningskjøretøy eller drift av vei/gangvei/torg. Dette gjelder også 
plakater, møblement og lignende knyttet til virksomheten.   
  
 Den som ønsker å stå på torget skal sørge for at området blir renholdt og at omgivelsene ikke 
forsøples eller tilsøles av virksomheten. Den enkelte bruker plikter selv å ta vare på søppel i egne 
beholdere for avfall.   

  
 Møblering, som bord, stoler og lignende, kan settes frem når virksomheten holder åpnet, 
men skal ryddes bort når virksomheten holder stengt.  

  

https://lompensenteret.no/praktisk-informasjon/om-senteret/
https://coop.no/samvirkelag/informasjon/coop-svalbard-sa/


 Er det snø der du skal være, må du selv ordne tilgjengelighet.  
  

 Bruker må selv innhente nødvendige tillatelser for egen bedrift.  
  

 17.mai og første søndag i advent er torget reservert aktiviteter knyttet til disse datoene. 
Koordinering gjøres av Longyearbyen lokalstyre, kultur.  

  
 Longyearbyen lokalstyre tilbyr strøm gjennom vanlige stikk og 3 fas. For bruk og tilkobling – 
kontakt infotorget på telefonnummer 79 02 21 50 for avtale.   

o Til- og avkobling kan kun skje på hverdager mellom 08.30 og 16.00  
o Pris per døgn er 100,- NOK.  

  
 Dersom man ønsker å bruke torget ut over det driftsvilkårene setter rammer for må man 
melde dette til Longyearbyen lokalstyre. Dette finner man informasjon om på Longyearbyen 
lokalstyres hjemmesider, under “Byggesak” under “Spesielt for Svalbard - er virksomheten 
meldepliktig ?"  

 

https://www.lokalstyre.no/byggesak.467000.no.html
https://www.lokalstyre.no/byggesak.467000.no.html
https://www.lokalstyre.no/byggesak.467000.no.html

