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1. INNLEDNING 

 

1.1 BAKGRUNN 

Sjøområdet har vært innfallsporten til Longyearbyen fra sjøsiden helt siden 
gruvesamfunnet ble etablert tidlig på 1900-tallet. Området har rommet et mangfold av 
virksomheter knyttet til bl.a. verksted-/industri-, lager og transportfunksjoner. 
Arealbruk og utnyttelse har over tid tatt ustrukturerte og urasjonelle former. Det er 
behov for en samlet plan for arealbruk i området bl.a. for å gi klare og forutsigbare 
rammer for eksisterende og fremtidig virksomhet.  

 

1.2 PLANMESSIGE FORHOLD 

Delplan for Sjøområdet nord og sydvest innebærer en endring og detaljering av 
deler av gjeldende arealplan for Longyearbyen 1998-2002, delplan for Longyearbyen 
tettsted, godkjent av Sysselmannen 13.03.2000. I arealplanen er området avsatt til 
følgende formål: Havneformål, naustområde, byggeområde/serviceområde med 
industri, lager og allmennyttig formål, byggeområde offentlig formål (energiverket), 
trafikkformål og spesialområder. 

Planområdet grenser til delplan for sjøområde sydøst (stadfestet av 
Longyearbyen lokalstyre 29.03.04) og områdeplan for Bykaia mot vest (godkjent av 
Sysselmannen 22.05.00). 

Asplan Viak utarbeidet i 1998 et forslag til områdeplan for Sjøområdet i 
Longyearbyen. Bakgrunnen for planarbeidet var knapphet på næringstomter i 
Longyearbyen og behov for betydelige investeringer på infrastruktur i Sjøområdet. 
Planen ble aldri godkjent av Sysselmannen siden den ikke var i overensstemmelse 
med arealplanforskriften. 

Senere ble det fra Svalbard Samfunnsdrift (SSD) og Longyearbyen lokalstyres 
side tatt initiativ til å få utarbeidet en ny plan for arealbruk i Sjøområdet med sikte på 
offentlig godkjenning i hht bestemmelsene i svalbardmiljøloven. Planmaterialet fra 
dette arbeidet inngår som del av grunnlaget for den planprosess som nå 
gjennomføres. 

 

1.3 PLANPROSESSEN 

Planprosessen er beskrevet i planprogram datert 25.05.2004, godkjent av Miljø- 
og næringsutvalget i møte 1.06.2004. Arbeidet frem til formelt planvedtak i lokalstyret 
gjennomføres i følgende faser:  

 Kunngjøring av oppstart planarbeid 

 Utarbeiding og drøfting av planprogram 

 Registrering og analyse  

 Utarbeidelse av plandokumenter 

 Offentlig ettersyn av forslag til delplan 

 Planvedtak i lokalstyret 
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1.4 INNSPILL VED OPPSTART AV PLANARBEIDET 

Oppstart av planarbeidet ble kunngjort ved annonse i Svalbarposten 21. mai 
2004. Utkast til planprogram, skisse for arealdisponering og vegløsninger, samt et 
plannotat datert 1.7.2004 ble sendt ut til organisasjoner, foreninger, firma og 
myndigheter som antas å ha interesser i og synspunkter på planarbeidet. Det kom 
følgende innspill til planprosessen: 

Bergvesenet med bergmesteren for Svalbard har ingen kommentarer til 
planprogrammet. 

Store Norske Spitsbergen Kulkompani fraråder at nye deler av Sjøområdet åpnes 
for beboelse. Eksisterende bygninger som det foreligger festekontrakt på, bør ikke 
forutsettes fjernet. SNSK kommer også med opplysninger om festeforhold, 
eiendomsgrenser og garasjedelen til ”Transporten”. 

Svalbard reiselivsråd ber om at allmennheten sikres tilgang til strandsonen, og 
ser muligheter for interessekonflikt ved kombinert bruk av naust- og sjøområdene. En 
eventuell tillemping av bruken av sjøområdet til fritidsboliger, må ikke gå på 
bekostning av bruken av området til lettere næringsvirksomhet.  Det ønskes et 
område for vinteropplag av båter. Scootertrafikken må sikres atkomst langs vei 600 til 
bensinstasjonen. Anser det for uheldig å slå sammen tomter når det er 
tomteknapphet. 

Bydrift Longyearbyen AS (tidligere SSD) - Ønsker at det legges til rette for 
veiforbindelse mellom Bykaia og Gammelkaia. Ønsker ikke fredning av den gamle 
kraftstasjonen. Ber om at sikkerheten vurderes dersom det legges til rette for boliger i 
området. Frisikt og veibredde i utkjørsel fra brannstasjonen må ivaretas. Det bør 
være konsekvent bruk av planformål på traséer for teknisk infrastruktur. Påpeker at 
det kan bli vanskelig å håndheve regler om at 40-50% av gulvareal i naust kan 
benyttes til fritidsboligformål. Bydrift Longyearbyen ønsker å flytte slaggdeponiet ut 
av området. 

Sysselmannen på Svalbard minner om at kulturminneinteressene må ivaretas, og 
bestemmelsene må fange opp aktsomhetsplikten som følger av § 44 i SML. 
Sjøområdet er lite egnet til boligformål. Det er formålsløst å tenke seg en avvikling av 
bruken av området til fritidsboliger. Det må likevel tenkes virkemidler for å hindre at 
området tas i bruk til helårsboliger. Sysselmannen ser planen som et viktig 
virkemiddel for opprydding i Sjøområdet og en estetisk opprusting generelt.  Veier 
bør få tydelig fysisk avgrensning, det bør stilles krav til orden på den enkelte tomt og 
estetiske krav til opparbeidelse og materialbruk.  

Sysselmannen har ikke tilstrekkelig kunnskap om området til å avgrense og kreve 
særskilt avmerket arealer med mulig forurensning i grunnen. Sysselmannen varsler 
innsigelse til planen dersom den ikke inneholder bestemmelser om inngrep i mulig 
forurensede arealer, og at arbeidet må stanses umiddelbart dersom det avdekkes 
eller oppstår mistanke om forurensning i grunnen. 

Det er ikke registrert spesielle fauna-, flora- eller geologiinteresser som vil komme 
i konflikt med planlagt arealbruk. 

Materiallageret AS vil understreke viktigheten av at planene ikke må føre til 
negative konsekvenser for drift av Gammelkaia og omkringliggende lager og 
næringslokaler. Materiallageret AS ønsker at det legges til rette for en direkte 
forbindelse mellom Gammelkaia og Bykaia. 
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Svalbard Reiser A/S ønsker ikke gjennomgangsvei mellom tomtene gbnr 22/463 
og 22/459. 

 

1.5 FORMÅL MED DELPLANEN  

Planarbeidet har som hovedformål å 

 skape grunnlag for en bedre arealutnyttelse innenfor eksisterende byggeområder 

 legge til rette for videre utbygging av viktig infrastruktur 

 forbedre trafikkmønsteret 

 stimulere til forbedring av bygningsmiljø og miljø i uteområder  

 legge til rette for estetisk opprusting av nærmiljøet 

 sikre nødvendige hensyn til miljø, klima og sikkerhet 
 

1.6 OFFENTLIG ETTERSYN 

 Longyearbyen lokalstyre ved Miljø- og næringsutvalget vedtok i møte 19.02.2007 
å legge forslag til delplan for Sjøområdet ut til offentlig ettersyn. Dette ble kunngjort i 
Svalbardposten, på www.lokalstyre.no og ved brev til høringsinstanser. Frist for å 
komme med merknader var 20.04.2007. Det kom 13 merknader til planforslaget. 
Sysselmannen varslet innsigelse dersom ikke kulturminnene sikres tilstrekkelig i 
planen. Merknadene er oppsummert i vedlegg 1.  

Av vedlegg 2 går det fram hvilke endringer som er gjort i plankart og utfyllende 
bestemmelser på bakgrunn av uttalelser ved offentlig ettersyn. 

1.7 2. GANGS BEGRENSET HØRING 

Longyearbyen lokalstyre ved miljø- og næringsutvalget behandlet revidert forslag 
til plan i møte 3.9.2007, sak 029/07. Miljø- og næringsutvalget sluttet seg til de 
foreslåtte endringene, og besluttet å sende planen på begrenset 2. gangs høring til 
eiere/festere av eiendommer som blir direkte berørt av de endringer som er foreslått 
etter offentlig ettersyn.  

Berørte eiere ble varslet ved brev datert 18.09.2007, med frist for å komme med 
merknader til 21.10.2007. To rettighetshavere – Reinrosen Eiendom AS og J. M. 
Hansen AS, fikk utvidet fristen til 9.11.2007.  

Det kom inn 6 merknader ved 2. gangs høring. Merknadene er oppsummert og 
kommentert i vedlegg 3. Det ble også avholdt et møte mellom Longyearbyen 
lokalstyre, Sysselmannen på Svalbard og grunneier/rettighetshavere innenfor det 
foreslåtte kulturminneområdet (se vedlegg 5).  På bakgrunn av merknadene som i all 
hovedsak var negative til det foreslåtte utvidete kulturminneområdet som omfatter 
bevaringsverdige bygg og anlegg, legger administrasjonssjefen fram to alternative 
forslag til plan for lokalstyret: 

Alternativ 1 med utvidet kulturminne 

Alternativ 2 uten utvidet kulturminne 

Av vedlegg 4 går det fram hvilke endringer som er gjort i plankart og utfyllende 
bestemmelser i de to alternative planforslagene på bakgrunn av uttalelser ved 2. 
gangs høring. 
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2. DAGENS SITUASJON 

 

2.1 LOKALISERING OG AVGRENSING 

Det aktuelle planområdet dekker et areal på 195 daa og omfatter en større del av 
det som tradisjonelt betegnes som Sjøområdet i Longyearbyen. Planområdet er 
delvis avgrenset av sjøen mot nord, Longyearelva mot øst, skrenten mot Skjæringa 
mot sør/vest og av grenselinjene mot tilstøtende planområder.  

 

2.2 LANDSKAP, GRUNNFORHOLD OG KLIMA 

Longyeardalen er en elvedal som ved dalmunningen mot Adventfjorden brer seg 
ut i et elvedelta der bebyggelsen i Longyearbyens sjøområde er lokalisert. 
Sjøområdet består av avsetningsmasser fra sjøen og elva, med tillegg av enkelte 
mindre fyllingsområder. Området er svakt hellende mot nord. Det er utsatt for 
fremherskende vintervind fra øst og kaldluftsdrenering langs Longyearelva fra sør. 
Det ligger til rette for vanlig permafrostfundamentering i området. 

Fra Skjæringa og fjellsiden kan området få kastevinder.  

Det er svært lite av uberørt natur i planområdet og ikke noe av naturgrunnlaget 
som tilsier spesielle vernehensyn. 

Longyearelva, som tangerer planområdets østside, kan ha svært skiftende 
vannføring gjennom året. Elva fører i flomperiodene med seg store løsmasser og 
elveløpet kan endre seg betydelig fra år til år. Planområdet omfatter bl.a. en 
randsone mot Longyearelva der det kan være nødvendig å gjennomføre sikringstiltak 
for å unngå flomskader i byggeområdene.  

 

2.3 KULTURMINNER  

(Endret på bakgrunn av Sysselmannens uttalelse ved offentlig ettersyn) 

Alle spor etter menneskelig virksomhet fra før 1946 er automatisk fredet som 
kulturminner, med en sikringssone på 100 meter i alle retninger. Sysselmannen kan 
fastsette en annen avgrensning av sikringssonen (jfr. SML § 39). 

Utkast til delplan ble framlagt av Longyearbyen lokalstyre i 2004. I Sysselmannens 
uttalelse til planprogrammet vises til eget notat datert 05.07.2004. Det ble vist til at 
området omkring ”Transporten” inneholder flere kulturminner som bør inngå i et 
kulturminneområde. Etter dette har Sysselmannen fått ny kunnskap som bekrefter 
dette. 
 
I området nedenfor Skjæringa er det registrert flere kulturminner som er automatisk 
fredet i medhold av sml § 39a, og bygninger fra like etter 2. verdenskrig som er 
bevaringsverdige. Dette kulturmiljøet må sikres i planen. 
 
Longyearbyens eldste bebyggelse fra 1906-40 gikk for en stor del tapt under 
krigshandlingene. Enkelte bygninger i Sjøområdet ble imidlertid bevart. Mest markant 
er den gamle kraftstasjonen, som var byens kraftleverandør fra 1920-åra og i mange 
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tiår. Noen lagerbrakker av tre overlevde også krigen, men flere av disse er senere 
revet. Like etter 2. verdenskrig ble det oppført flere bygninger i området, særlig 
knyttet til lager- og transportfunksjoner. Funksjonelt har deler av bebyggelsen 
sammenheng med både Gammelkaia og Taubanesentralen. Varer fra båtene ble 
lagret i Sjøområdet, og kraftstasjonen hadde egen transportbane for kull til 
Taubanesentralen. 
 
 

 

Den gamle kraftstasjonen og spor av kulturminner i skråningen opp mot 
taubanesentralen (foto V. Hole) 

 
Til sammen utgjør dette et historisk kjerneområde som er viktig for identiteten til 

Sjøområdet, Store Norske og gruvebyen. Sjøområdet er det eneste området i 
Longyearbyen som har hatt samme type funksjoner sammenhengende i 100 år. De 
bevarte bygningene og tuftene fra ca 1920-50 utgjør et spennende kulturmiljø med 
høyt potensial for videre bruk og formidling av Longyearbyens historie. Det er 
avgjørende at disse kulturminnene sikres gjennom arealplanen, og at de blir 
premissgivende for videre utvikling og nybygging i området. Bevaring er imidlertid 
ikke til hinder for ny bruk. 

Nedenfor er en gjennomgang av de aktuelle bygningene med fastsatte sikringssoner 
rundt de fredete anleggene. Sikringssonene er ifølge sml § 39 tredje ledd 100 m i alle 
retninger. Sysselmannen har fattet eget vedtak om innskrenking av sikringssonene i 
medhold av sml § 39 tredje ledd (jfr. brev datert 20.04.2007).  
 
Automatisk fredete kulturminner med sikringssoner  
 Gbnr. 22/260, omfatter den gamle kraftstasjonen. Den eldste delen av bygningen 

er fra 1920-21, med tilbygg fra 1924, 1937 og 1945. Alle kjelene fra 1920-åra og 
framover er bevart, likeså annet inventar. Ovenfor kraftstasjonen er det dessuten 
tufter fra en eldre kraftstasjon, fyrbøterbrakke og maskinmesse. 
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 Gbnr. 22/532, ”Transporten”. Kontorbygningen er fra ca. 1920, muligens noe 
tidligere. Sikringssone: 8 m mot vest og sør, veg 308 i nord og veg 3081 i øst.  

 

 

”Transporten” slik den fremstår etter at tilbygget ble revet (foto V. Hole) 

 
 Gbnr. 22/427, lagerbygning. Nordre del av anlegget er oppført før krigen, jf. eldre 

kart og fotografier. Sikringssone: veg 308 i nord, veg 3081 i vest, resten av 
bygningen inkluderes i sikringssonen mot sør, inntil neste bygning i øst. 

 
 Gammelkaia fra 1907 har fundamenter som er automatisk fredet. Sikringssonene 

settes lik kulturminnets utstrekning. Ved ombygging må Sysselmannen bli 
kontaktet.  

 
 Det finnes mange automatisk fredete kulturminner utenfor planområdet som har 

sikringssoner som går inn i planområdet. Disse sikringssonene blir i denne 
omgang innskrenket til planområdegrensa og vil bli endelig fastlagt i 
Sysselmannens arbeid med sikringssoner for hele Longyearbyen.  

 
Det er stor sannsynlighet for at det finnes automatisk fredete kulturminner i form 

av bygnings- og konstruksjonsrester i grunnen under flere deler av planområdet. Det 
kan være rester fra tidligere kai- og lasteanlegg og tidligere bebyggelse i området. 
Disse kulturminnene vil være regulert gjennom svalbardmiljølovens § 44. 
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Automatisk fredete kulturminner i Sjøområdet (markert med rødt) med 100 meters 
sikringssoner i alle retninger (grønt areal) etter svalbardmiljøloven § 39.   

 

2.4 EIENDOMSFORHOLD 

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS er grunneier i området, med en rekke 
festeeiendommer utskilt fra hovedbruket gbnr. 22/1, Longyeardal. Veger og annet 
offentlig trafikkareal drives og vedlikeholdes av Bydrift Longyearbyen AS. 

 

2.5 AREALBRUK I DAG 

Innenfor området er det et mangfold av aktiviteter. Lager og verkstedbygninger 
utgjør den største delen av bygningsmassen. Store arealer i området domineres 
også av utendørs lagring av materialer, kjøretøyer og redskaper.   Energiverket og 
brannstasjonen er store offentlige virksomhetene i Sjøområdet. Det er tre tankanlegg 
for ildsfarlig opplag innenfor planområdet. Langs sjøen mot nordøst er det flere 
rekker med både nye og eldre naust. Disse er i bruk til forskjellige formål som for 
eksempel båthus, lager og verksted.   

Det er gitt tillatelse til å benytte noen eiendommer til boligformål: Det er gitt 
tillatelse til en boenhet i tilknytning til atelier/verksted på eiendommen 22/332 og 422. 
Det er gitt midlertidig tillatelse til å benytte eiendommen 22/465 til bolig under 
opphold i Longyearbyen.  Denne tillatelsen er gitt personlig, og kan ikke selges eller 
arves.   

Det er plassert to midlertidige boligrigger innenfor planområdet. Store Norske 
Boliger AS har fått tillatelse til å la en boligrigg stå på gbnr 22/438 (”Akan-riggen”). 
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Opprinnelig var denne tillatelsen gitt fram til 2001. Den ble i oktober 2001 forlenget 
på ”ubestemt tid” idet det står i tillatelsen: ”inntil det foreligger en tomteløsning i 
henhold til arealplanen”.  

LNS Spitsbergen har fått midlertidig tillatelse til en brakkerigg på gbnr 22/492. 
Brakkeriggen kan bare benyttes til korttidsinnkvartering av håndverkere i forbindelse 
med utbyggingen på Elvesletta, sesongarbeidere og korttidsansatte. Riggen kan stå 
fram til 31.07.2008.  

Ut over dette er det ikke etablert lovlige boenheter i Sjøområdet.  

Det ble i forbindelse med salg av det gamle proviantlageret på gbnr 22/260 i 1999 
bedt om en vurdering av hvorvidt det kunne benyttes til boligformål. Det ble da 
konkludert med at det ikke var ønskelig eller forsvarlig å tillate boliger i 
proviantlageret. 

Naustområdet preges i dag av en rekke ulike aktiviteter og bruksområder. Den 
opprinnelige funksjonen som båthus og base for sjørettet aktivitet, i utgangspunktet 
naustrekken nærmest strandlinjen, har over tid gitt plass for bruksområder som bl.a. 
lager, verksted, diverse småskala næringsvirksomhet og, ikke minst, innslag av 
fritidsboliger. Det er også kjent at flere naust er tatt i bruk til boligformål uten at det er 
gitt tillatelse til bruksendring. Denne funksjonsblandingen oppleves som 
problematisk, særlig ut fra hensynet til helse, miljø og sikkerhet. 

 

2.6 ATKOMST OG KOMMUNIKASJON, TRAFIKKMØNSTER 

Vei 600, hovedvegen fra Longyearbyen til bykaia og flyplassen, går gjennom 
planområdet og deler dette i to. Det er stor trafikk på vegen med relativt høy andel 
tyngre kjøretøyer og maskiner. Fra Vei 600 går det stikkveier ut til de øvrige delene 
av planområdet. Noen virksomheter har atkomst direkte til Vei 600. Det er uklare 
veiløp, store utflytende arealer benyttes til kjørevei, parkering, anleggsområder og 
utendørs lagring.  Vei 300 over Skjæringa tilhører også hovedvegsystemet i 
Longyearbyen.  

Langs Vei 600 på strekningen Longyearelva – bensinstasjonen er det er det stor 
scootertrafikk i sesongen. En av hovedløypene ut av Longyearbyen går sørover 
langs Longyearelva rett utenfor planområdet. Det er også relativt høy scooteraktivitet 
i den nordøstlige delen av planområdet i forbindelse med turoperatører og 
utleievirksomhet som er etablert i området. I hele planområdet går scootertrafikken 
på og/eller langs kjøreveier. 
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I forbindelse med cruisebåtanløp er det stor gangtrafikk fra Bykaia til 
sentrumsområdet. De gående bruker Vei 600 mot Forskningsparken og sentrum, 
eller Vei 300 over Skjæringa.  

 

 

Fotgjengere langs Vei 600 er henvist til å benytte veibanen eller veiskulder (foto V. 
Hole) 

 

 
2.7 TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Primærledning for fjernvarme fra energiverket til bebyggelsen i Longyearbyen går 
gjennom området. I løpet av 2006/2007 legges det fram fjernvarme til de fleste deler 
av planområdet. Vann og avløp er tilgjengelig i hele planområdet. 
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Både elektrisk strøm, telefon, kabel-TV og bredbånd er tilgjengelig i hele 
planområdet unntatt naustrekkene der bare elektrisk strøm er tilgjengelig.  

 

2.8 ARKITEKTUR, BYGNINGSMILJØ OG ESTETIKK 

Bebyggelsen i området består i stor grad av hallkonstruksjoner, så vel faste som 
midlertidige rubbhaller og brakker. De eldre bygningene er oppført i tre eller betong, 
til dels med store setningsskader som følge av sviktende fundamentering. Nyere 
bygninger har bærekonstruksjoner i stål og utvendig kledning av korrugerte 
stålplater.   

 

 

I Sjøområdet ligger det store og små næringsbygg med et mangfold av former og materialbruk.  
(foto Anne-Lise Sæther) 

 

I naustområdene er det en blanding av ny og eldre bebyggelse, hovedsakelig 
panelte trekonstruksjoner.  De nyeste naustene (gbnr 22/466) tilfredsstiller trolig 
teknisk forskrift mht for eksempel brannspredning. Den eldre bebyggelsen har 
mangelfull isolasjon og ingen brannbegrensende tiltak. 
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Eldre naust langs stranda (foto V. Hole) Nyere ”naust” – lager/kontor (foto Anne-Lise 
Sæther) 

Sjøområdet er innfallsporten til Longyearbyen og det første tilreisende møter når 
de kommer til Svalbard. En framtidig utfordring vil være å oppgradere dette området 
estetisk, både med hensyn til arkitektur, men også med hensyn til bruk av områdene 
mellom bygningene.  

 

2.9 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 

Innenfor planområdet er mange ulike aktiviteter samlet på et relativt lite område. 
Trafikkmønsteret er uklart, alle trafikkantgrupper (biler, anleggsmaskiner, scootere, 
fotgjengere og syklister) er henvist til å bruke de samme områdene.  Lagerbygninger 
og verkstedhaller ligger side om side med kontorbygninger og naust. Bensinkanner 
og andre ildsfarlige produkter lagres vegg i vegg med rom som blir benyttet til 
opphold/overnatting. Boligrigg har tankanlegg som nærmeste nabo. 

 

Sjøområdet framstår som rotete og uoversiktlig. (foto V. Hole) 
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Den eldre bebyggelsen er oppført i materialer og konstruksjonsmetoder som ikke 
er spesielt sikret mot brannspredning.  

Høy grad av utendørs lagring på næringstomtene gjør at området virker 
uoversiktlig og hindrer sikt ved avkjørsler og kryss.  

 All denne blandingen av funksjoner og bygningstyper medfører at det er høy 
risiko for ulykker.   
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3. PLANBESKRIVELSE 

 

3.1 BYGGEOMRÅDER  

(Sml § 49 3. ledd nr 1) 

Delplanens byggeområder omfatter områder for industri-/verksted- og 
lagerfunksjoner, naustbebyggelse og offentlig bebyggelse.  

Områder for industri-, verksted og lagerfunksjoner er primært beregnet på tyngre 
næringsvirksomhet. Ved å stille krav til konstruksjoner og materialbruk og til 
planlegging og opparbeiding av utearealene, vil en kunne på litt sikt oppnå en 
estetisk oppgradering av dette området.  I områder for industri-, verksted og 
lagerfunksjoner tillates det ikke etablert detaljhandel eller rom til boligformål. 
Eksisterende boligrigger er etablert på midlertidig tillatelse og må avvikles innen 
utgangen av godkjenningsperioden. 

Naustområdet reguleres i delplanen for Sjøområdet Nord og Sydvest til 
”byggeområde naust”. Det settes i planen en viss begrensning i videre 
utbyggingsmuligheter i dette området ved at byggegrensene i hovedsak følger 
vegglivet i eksisterende bebyggelse og ved at ubebygde tomter gis tilsvarende 
byggegrenser. Også høydebegrensninger for bebyggelsen er lagt inn i utfyllende 
bestemmelser. Naustbebyggelsen kan benyttes til båthus, lager, verksted og 
småskala næringsvirksomhet.  

Det er ved planens utarbeidelse ikke gitt noen tillatelser til å bruke naust til bolig 
eller fritidsbolig. Sett i lys av at flere av naustene er i bruk til bolig- eller fritidsbolig, er 
det ønskelig å etablere et regelverk som kan få noe av denne bruken inn i lovlige 
former. Det bør åpnes for å kunne gi tillatelse til å bruke naust til fritidsbolig. 
Forutsetningen for dette er at det søkes om tillatelse til bruksendring. Søknaden må 
omfatte en hel naustrekke, og det må dokumenteres at tiltak iverksettes slik at hele 
naustrekka settes i forskriftsmessig stand i henhold til ønsket bruk. Det vil også stilles 
krav om brannvarslingsanlegg med direkte varsling til brannstasjonen.   

Det vil ikke kunne gis tillatelse til å benytte naust til boligformål. Boliger benyttes 
døgnet rundt av både voksne og barn. Det stilles derfor store krav til sikker 
tilrettelegging av arealer og atkomst i forbindelse med boliger. Sjøområdet vil ikke 
kunne gi nødvendig sikkerhet i forhold til trafikk, trygg skolevei, egnede og gode 
uteoppholdsarealer uten at det foretas store investeringer, og at annen virksomhet 
må vike plassen så som tankanlegg og tungtrafikk. 

Brannstasjonen og energiverket reguleres til byggeområde, offentlig bebyggelse.  
Innenfor området tillates virksomhet knyttet til drift av brannstasjon, eksisterende 
energiverk samt etablering av reservekraftverk/nytt hovedkraftverk.   
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3.2 KULTURMINNE-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDE  

(SML § 49, 3.ledd nr 3) 

Kulturminneområde 

Automatisk fredete kulturminner med sikringssone fastsatt av Sysselmannen, 
avsettes som kulturminneområder KM1- KM5 i planen. Formålsgrensen er 
sammenfallende med sikringssonen. Alle tiltak skal godkjennes av 
kulturminnemyndigheten før arbeidet kan igangsettes. Det tillattes ikke noen form for 
tiltak som kan skade, skjule eller på annen måte skjemme kulturminner eller 
fremkalle fare for at dette kan skje. 

Kulturminneområdene omfatter  
 

KM 1 med tufter fra en eldre kraftstasjon, fyrbøterbrakke og maskinmesse 
KM 2, gnr. 22, bnr. 532, ”Transporten”, kontorbygning fra ca. 1920, muligens noe 
tidligere.  
KM 3, den gamle kraftstasjonen 
KM 4, gnr. 22, bnr. 427, nordre del av lagerbygning oppført før krigen 
KM 5, Gammelkaia fra 1907 har fundamenter som er automatisk fredet.  
De fredete kulturminnene med sikringssoner er sikret gjennom sml § 42, med 

egne prosedyrer for saksbehandling. For disse er også interiørene fredet.  

Naturområde 

Området langs Longyearelva og deler av skråningen opp mot Skjæringa 
reguleres til naturområde. Hensikten er å bevare området ubebygd av hensyn til flora 
og/eller fauna.  Området langs elva er dessuten flomutsatt, og det er av vesentlig 
betydning for bebyggelsen i Sjøområdet at det foretas flombegrensende tiltak hvert 
år. Det tillates derfor nødvendige terrenginngrep og mindre masseuttak for å sikre 
elveløpet. Innenfor naturområdet tillates også opparbeidet parkeringsplasser i 
tilknytning til friluftsområdet.  

 

Friluftsområde 

Nedre del av elvebredden og hele strandsonen fra elveutløpet til brannstasjonen 
reguleres til friluftsområde. Dette området vil være viktig som nærrekreasjonsområde 
for Longyearbyens innbyggere. Bl.a. foregår St. Hansfeiringen her. For å sikre tilgang 
til friluftsområdet, er ”smettene” mellom naustene også avsatt til friluftsområde.  En 
kan se for seg tiltak for å legge til rette for friluftsaktiviteter innenfor arealet, slik som 
for eksempel grillplass, benker, ballbane etc. En opparbeidelse av området for å 
legge til rette for friluftsaktiviteter, vil trolig virke preventivt i forhold til ulovlig 
hensetting av eiendeler og avfall. 

 

3.3 VIKTIGE LEDD I KOMMUNIKASJONSSYSTEMET  

(SML § 49, 3. ledd nr 6) 

Veier 
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Både Veg 600 og Veg 300 over Skjæringa er en viktig del av det overordnede 
vegsystemet i tettstedet. Begge vegene bør derfor ha prioritet i vegsystemet, og det 
bør håndheves en restriktiv linje med hensyn til avkjørsler. En bør i størst mulig grad 
la eiendommer langs disse veiene få avkjørsel til underordnede sideveier. 

Langs Vei 600 er det avsatt plass til fortau/gangvei. I vintersesongen kan 
gangveien benyttes av snøscootere på strekningen Longyearelva – 
bensinstasjonen.Inne i byggeområdene er veiarealet strammet opp slik at alle veier 
har fått fast bredde. Alle eiendommer har innkjørsel fra offentlig vei eller felles 
atkomst. Alle samleveier har toveis atkomst. Dette letter både veivedlikehold og 
beredskap ved for eksempel brann.  

 
Havn 

Gammelkaia som havneanlegg omfatter både sjø- og landarealer. Området har 
nær tilknytning til industri-/lagerområdene I 16 og I 17 og må funksjonelt sett 
betraktes som en del av en større helhet. De nye internasjonale kravene til sikring av 
havner med internasjonal trafikk, innebærer inngjerding og kontroll av selve 
havneområdet.  

 

 

Direkte forbindelse mellom Gammelkaia og Bykaia vil lette den interne 
kommunikasjonen og gjøre daglig drift enklere. (Foto: V. Hole) 

 

I dag administreres både Gammelkaia og Bykaia av Bydrift Longyearbyen AS. 
Det forutsettes at det vil være behov for en forbindelse mellom de to havneområdene 
i framtiden også. Det legges derfor opp til en fysisk forbindelse fra Gammelkaia langs 
sjøfronten til havneområdet ved Bykaia.  

Teknisk infrastruktur 

Hovedtraseer for teknisk infrastruktur (fjernvarme, vann, avløp og 
pumpestasjoner) er regulert til område for anlegg og drift av kommunalteknisk 
virksomhet. Avtale om framføring og drift av kommunalteknisk infrastruktur vil fortsatt 
gjelde i de tilfeller der det er nødvendig å gå utenfor de avsatte traseene. 
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Gammelkaia – eksempel på automatisk fredet kulturminne i full drift (foto V. Hole) 

 

3.4 SPESIALOMRÅDER  

(SML § 49, 3. ledd nr 7) 

Langs Longyearelva er arealet regulert til flomutsatt naturområde. Innenfor 
området tillates ingen tiltak (herunder lagring) unntatt flomforebyggende tiltak.  

Innenfor planområdet er det tre tankanlegg for lagring av tennfarlige væsker. 
Anleggene kan være en sikkerhetsrisiko for omgivelsene. Det bør derfor vurderes 
særskilt hvilke tiltak som kan tillates i umiddelbar nærhet. Tankanleggene bør også 
sikres med gjerder eller på annen forsvarlig måte. 

Av hensyn til trafikksikkerhet er det avsatt frisiktsoner i veikryss. I frisiktsoner 
tillates ikke installasjoner eller lagring av snø eller gjenstander som rager høyere enn 
0,5 m over planert grunn. 
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4. UTFYLLENDE BESTEMMELSER 

 
I 

 
Formålet med delplanen er å  

 Gi grunnlag for bedre arealutnyttelse i eksisterende byggeområder 

 Legge til rette for utbygging av infrastruktur 

 Forbedre trafikkmønsteret 

 Stimulere til forbedring av bygningsmiljø og uteområder 

 legge til rette for estetisk opprusting av nærmiljøet 

 Ivareta helse, miljø og sikkerhet 
 

II 
 
I medhold av § 49 i svalbardmiljøloven, gjelder disse bestemmelsene for området 
som på plankartet er avgrenset med plangrense. 
 

III 
 
Delplan for Sjøområde nord og sydvest erstatter arealplan for Longyearbyen (1998-
2002) i plankart. Hvis utfyllende bestemmelser i de to planene ikke er i strid med 
hverandre, vil begge bestemmelsene gjelde. Der det er motstridende bestemmelser, 
skal de sist vedtatte gjelde.  
 

IV 
 
I medhold av § 49 i Svalbardmiljøloven, gis følgende fellesbestemmelse: 

a) Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller 
andre levninger som viser eldre aktivitet i området av kulturhistorisk verdi, 
skal arbeidet stanses og melding sendes omgående til Sysselmannen, jfr. 
lovens § 44. 
 
b) Ved arbeider og tiltak som antas å berøre forurenset grunn, eldre deponier 
og/eller etterlatenskaper, skal det foreligge vurdering av miljø- og 
forurensningsforhold før godkjenning av arbeider eller tiltak etter lovens kap. 
VII kan gis. 
 
c) Dersom det under arbeid i området skulle avdekkes eller oppstå mistanke 
om forurensninger i grunnen, skal arbeidet stanses og melding sendes 
omgående til Sysselmannen. 
 
d) Bebyggelsen skal fargesettes i henhold til fargeplan. 
 
e) Det tillates vanligvis ikke bruk av strøm til fundamentering. Hvis bruk av 
elektrisitet i enkelte tilfeller skulle gi betydelig bedre fundamenteringsløsning, 
skal det gis tillatelse til dette. Det er ikke tillatt å etablere oppvarming av 
bygnings- eller utearealer med elektrisitet fra strømnettet. Oppvarming skal 
skje ved bruk av fjernvarme der dette er tilgjengelig. Det skal velges 
energibesparende løsninger for belysning.  
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V 
 
I delplanen er det avsatt områder til følgende formål: 

Byggeområder    SML § 49 3. ledd nr 1 

 Industri, verksted, lager 

 Naustbebyggelse 

 Offentlig bebyggelse 
Kulturminne-, natur- og friluftsområde SML § 49, 3. ledd nr 3 

 Kulturminneområde 

 Naturområde 

 Friluftsområde 
Viktige ledd i kommunikasjonssystemet SML § 49, 3. ledd nr 6 

 Veier 

 Havneområde på land 

 Havneområde i sjø 

 Område for drift og anlegg av teknisk infrastruktur 
Spesialområder    SML § 49, 3. ledd nr 7 

 Fareområde flomutsatt 

 Fareområde tankanlegg/ildsfarlig opplag 

 Frisiktsone 
 

 
VI 

 
I medhold av § 49 i Svalbardmiljøloven, gis følgende bestemmelser om bruk og 
utforming av arealer og bygninger: 
 
§ 1 Byggeområder (SML § 49 nr 1)  
 
§ 1.1 Industri, verksted, lager 

 Områdene I 1 – I 18 skal brukes til industri-, verksted- og 
lagerbebyggelse.  

 TU= 50-70 %. På særlig små tomter kan det tillates TU > 30 %. Maksimal 
høyde til gesims 8 m, maksimal mønehøyde 10 m, målt fra ferdig planert 
terreng.  

 Det skal opparbeides parkeringsplasser på egen grunn tilsvarende 1 plass 
pr 50 m2 kontorlokaler og 1 plass pr 100 m2 verksted/lager. Til hver 
eiendom kan det opparbeides én avkjørsel som skal være tydelig 
avgrenset.  

 Uteområder skal holdes ryddige. Utendørs lagring skal begrenses og kun 
skje på områder avsatt til dette i utomhusplan.  

 Gjerder tillates ikke. Unntatt fra dette er områder for tankanlegg som skal 
sikres på forsvarlig måte, jfr. § 3.2. 

 Detaljhandel tillates ikke etablert. Unntatt er salg av varer som kan knyttes 
direkte til verkstedsvirksomhet på eiendommen eller salg av 
plasskrevende varer som biler, trelast eller lignende, fortrinnsvis i 
tilknytning til lager. 

 Det tillates ikke innredet rom til boligformål. 

 Med søknad om byggetillatelse skal det følge detaljert utomhusplan som 
viser opparbeiding av terreng, avkjørsel, parkeringsplasser og områder for 
utendørs lagring, samt plassering av avfallscontainere. 

 Fasader mot Vei 600 skal følge påbudt byggelinje. 

 På tomter som grenser til Vei 600 skal bebyggelsen være utført i faste 
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materialer, med ytre kledning av metall og/eller treverk.  

 Plasthaller, brakker, containere eller andre typer midlertidig bebyggelse 
tillates ikke oppført eller plassert permanent. 

 På eiendommen gbnr 22/332-422 tillates etablert en boenhet i forbindelse 
med atelier/verksted. 

 Midlertidige boligrigger på eiendommene gbnr 22/438 og 22/492 tillates 
fram til 31. juli 2008. Innen den dato skal brakkeriggen fjernes og tomten 
ryddes.   

 
§ 1.2 Naustbebyggelse 

 Områdene NO 1 – 4 skal brukes til naustbebyggelse. Naustbebyggelse 
kan benyttes til båthus, lager, verksted og småskala næringsvirksomhet.  

 Byggegrenser følger eiendomsgrenser. 

 Maksimal høyde til gesims 4 m, maksimal mønehøyde 6 m, målt fra ferdig 
planert terreng.  

 Det tillates ikke innredet rom til boligformål. 

 Det kan søkes om tillatelse til bruksendring av naust til fritidsbolig dersom 
følgende vilkår kan oppfylles: 
o Det søkes om bruksendring for en hel naustrekke 
o Det kan dokumenteres at alle naustene i en rekke oppfyller kravene 

som stilles til fritidsbolig i tekniske forskrifter   
o Det installeres brannvarslingsanlegg med direkte melding til 

brannstasjonen 
o Før et naust tas i bruk til fritidsbolig, skal det tilknyttes vann og avløp.  
o Før et naust tas i bruk til fritidsbolig, skal det tilknyttes fjernvarme der 

dette er tilgjengelig. I områder uten fjernvarme, skal det ved tillatelse til 
bruksendring stilles krav om tilkobling til fjernvarmenettet når dette blir 
gjort tilgjengelig.  

 Innenfor NO 1 - 4 kan det tillates et service-/toalettbygg tilknyttet 
friluftsområdet 

 
 
§ 1.3 Offentlig formål 

 OB 1 Brannstasjon. Innenfor området tillates virksomhet knyttet til drift av 
brannstasjonen. 

 OB 2 Energiverk. Innenfor området tillates virksomhet knyttet til drift av 
energi- og reservekraftverk.  Uteområder skal holdes ryddige. Utendørs 
lagring skal begrenses og kun skje på områder avsatt til dette i 
utomhusplan.  

 
§ 1.4 Fellesbestemmelser for byggeområder 

  Estetikk skal vektlegges ved opparbeidelse av utearealer 
Terrengavslutning rundt parkeringsplasser og avkjørsler skal være tydelig 
og bør markeres med stein, tømmer eller lignende 

 
 

§ 2 Kulturminne-, natur- og friluftsområder  
 
§ 2.1 Kulturminneområder, automatisk fredete kulturminner: 

Kulturminneområdene KM1 – KM5 omfatter automatisk fredete kulturminner 
med sikringssone. Sikringssonen er sammenfallende med formålsgrensen. 
Alle tiltak skal godkjennes av kulturminnemyndigheten før arbeidet kan 
igangsettes. 
I KM1 tillates ikke noen form for tiltak som kan skade, skjule eller på annen 



 23 

måte skjemme kulturminnet eller fremkalle fare for at dette kan skje. 
I KM2 ”Transporten” tillates bygningen brukt til kontor/verksted/lager.  
I KM3 ”Det gamle kraftverket” tillates bygningen brukt til verksted/lager.  
I KM4 tillates bygningen brukt til lager. 
I KM5 ”Gammelkaia” tillates kaia brukt til havneformål 
 

 
§ 2.2 Naturområde 

Innenfor NA 1 tillates nødvendige terrenginngrep og mindre masseuttak for å 
sikre elveløpet. Det tillates også opparbeidet inntil 10 parkeringsplasser i 
området som grenser mot friluftsområdet FR1.  
Innenfor NA2 tillates ikke terrenginngrep eller noen form for tiltak. 

 
 
§ 2.3 Friluftsområde 

I FR1 tillates ingen inngrep eller tiltak som legger hindringer i veien for 
allmennhetens bruk av og ferdsel i området. Mindre tiltak for å legge til rette 
for bruk av friluftsområdet, kan tillates. Et service-/toalettbygg på inntil 50 m2 
BYA kan tillates innenfor FR1. 

 
§ 3 Trafikkområder 
 
§ 3.1 Kjørevei 

Kjøreveier skal ha linjeføring og utforming som vist på plankartet. 
Terrenginngrep i forbindelse med opparbeiding av veier skal gjøres mest 
mulig skånsomt. 
 
 

§ 3.2 Gang-/sykkelvei 
Langs vei 600 skal det opparbeides kombinert gang- sykkelvei i samsvar med 
plankartet. Det tillates opparbeidet scooterløype i samme trasé i 
vintersesongen. 
 

§ 3.3 Annet trafikkareal 
Arealet skal holdes ryddig. Kantparkering tillates. I tilknytning til 
naustbebyggelsen, tillates det plassert innsamlingscontainere for avfall.  
 
 

§ 3.4 Havneområde på land 
Området H1 skal benyttes til havneformål. Innenfor området kan det 
iverksettes nødvendige tiltak for å legge til rette for hensiktsmessig drift av 
kaia, og for å ivareta sikkerhetsbestemmelser.  
 
 

§ 3.5  Havneområde i sjø 
Innenfor området kan det iverksettes tiltak for å sikre båttrafikken til kaia.  Det 
må ikke iverksettes tiltak som kan hindre lovlig trafikk sjøveis. 
 
 

§ 3.6 Område for teknisk infrastruktur 
 Områdene er avsatt til rørledninger for vann, avløp og fjernvarme. 
 Avtale om rett til fremføring av teknisk infrastruktur gjelder fortsatt.  
 
 

§ 4  Spesialområder 



 24 

 
§ 4.1  SP 1 Fareområde flomutsatt naturområde 

Området er utsatt for flomfare. Innenfor området tillates ingen tiltak, herunder 
lagring, unntatt flomforebyggende tiltak.  
 
 

§ 4.2  SP 2, SP 3 og SP 4 Fareområde tankanlegg/ildsfarlig opplag 
Innenfor områdene er det etablert lageranlegg for tennfarlige væsker. 
Områdene skal sikres med gjerder og lignende på forsvarlig måte. 
 
 

§ 4.3 Frisiktsone 
I frisiktsoner tillates ikke installasjoner eller lagring av snø og gjenstander som 
rager høyere enn 0,5 m over planert grunn. 
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 VEDLEGG 1:  

 

Merknader ved offentlig ettersyn av planen med administrasjonens 
kommentarer 

Ole Reistad, brev datert 20.03.2007 foreslår at gangveien øst for 22/385 utgår fordi 
den ender i en bratt veifylling. Kulturminnet ”Transporten” på 22/532 bør flyttes til 
området for kulturminner ovenfor ”Provianten” slik at 22/532 kan reguleres til 
byggeområde. Naustene bør reguleres til boligformål for å unngå diskusjon om 
forskjell på fritidsbolig og bolig. 
 
Administrasjonens kommentar: Gangveien øst for 22/385 beholdes, forbindelse 
med Vei 300 kan løses med små, enkle grep. Flytting av Transporten anses ikke 
aktuelt, jfr. søknad til Sysselmannen. Det er ikke ønskelig å regulere naustene til 
boligformål. 
 
Reistad Consult AS, brev datert 20.03.2007, mener at gangveien langs Vei 600 bør 
legges på nordsiden av veien på rørtraseen. Sydsiden av Vei 600 har mer trafikkerte 
og uryddigere avkjørsler. 
 
Administrasjonens kommentar: Gangvei langs Vei 600 vil bli flyttet til nordsiden fra 
energiverket mot Bykaia. 
 
Gamlemekken AS v/Ole Reistad, brev datert 20.03.2007, viser til tidligere søknad om 
å få bygge om Kafé Viking til hybler. Søknaden ble avslått med begrunnelse at det 
ikke var ønskelig å blande aktivitetene. Gamlemekken ønsker at det reguleres med 
funksjonsblanding slik at det kan tillates boliger i 2. etasje i bygg i Sjøområdet, evt. 
med en %-regel.   
Det stilles spørsmål ved bestemmelsen om å forby detaljhandel (formål og 
håndhevelse).  Bestemmelsen bør eventuelt også omfatte detaljhandel knyttet til 
lagervirksomhet. 
 
Administrasjonens kommentar: Av hensyn til HMS er det ikke ønskelig å blande 
boligformål og industri/lager i Sjøområdet. Utfyllende bestemmelser er endret for å 
ivareta utsalg knyttet til bl.a. trelastlager. 
 
Svenn Arne Johansen, brev mottatt 02.04.2007, ønsker å få åpnet veiforbindelse 
mellom To-takteren og naustrekka på eiendommen 22/466 som atkomst til 22/466.  
 
Administrasjonens kommentar: Veiforbindelse fra 22/466 mot øst kan ikke løses 
uten at det får store konsekvenser for rørgatetrase og eiendomsstruktur. Opprinnelig 
atkomst beholdes. 
 
Svalbard Reiselivsråd, brev datert 13.04.2007, frykter at tilrettelegging av området for 
boliger (også fritidsboliger) vil være negativt for den opprinnelige bruken av området 
til aktiviteter knyttet til sjø og båttrafikk. Allerede i dag oppleves interessekonflikt hva 
angår bruken av Sjøområdet og strandsonen. Reiselivsrådet er positiv til etablering 
av fortau/gangsti langs Vei 600, men dette må ikke skape hindringer for 
scootertrafikk til og fra bensinpumpene. Reiselivsrådet har i forbindelse med 
utarbeiding av trafikksikkerhetsplan foreslått at det bør vurderes å etablere en 
bensinpumpe for scootere i den østlige delen av Sjøskrenten. 
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Administrasjonens kommentar: Det vil tillates fritidsboliger men ikke helårsboliger. 
Etablering av scooterbensinpumpe ved Sjøskrenten vil bli vurdert i forbindelse med 
rullering av arealplanen. 
 
LNS Spitsbergen AS, brev datert 16.04.2007, har innvendinger til planlagt vei vest for 
Svalbard Autos lokaler. Denne vil legge hindringer for utvidelse av Svalbard Auto og 
synes ikke å ha betydning for trafikkavvikling i området. 
 
Administrasjonens kommentar: Planen blir endret slik at det blir lagt til rette for en 
utvidelse av Svalbard Auto. Det opprettes gjennomgående veiforbindelse sør for LNS 
til erstatning for vei vest for Svalbard Auto. 
 
Reinrosen Eiendom AS, brev datert 20.04.2007, opplyser at det i full forståelse og 
med muntlig godkjenning fra SSD ble etablert boenheter i ”Provianten”. Det vises til 
muntlig dialog med arealplanlegger Dag Ivar Brekke og teknisk sjef Leif Kjørsvik i 
2000 og videre fremover. Det vises også til at det ble offentlig godtatt at 20 % av 
næringsareal i tilsvarende bygg ble benyttet til bolig. Det vises videre til at det i 
2003/04 ble sendt en forespørsel fra SSD om antall boenheter. 
 
Administrasjonens kommentar: Alt arkivmateriale på eiendommen er negativt i 
forhold til bruk av deler av eiendommen til boligformål. Både Dag Ivar Brekke og Leif 
Kjørsvik avviser innholdet i uttalelsen fra Reinrosen Eiendom AS. 
 
Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS, brev datert 18.04.2007, har følgende 
merknader til planen: 

 Ønsker at areal til drift av kommunalteknisk virksomhet reduseres til det 
arealet som faktisk blir brukt, og at øvrig areal avsettes til 
industri/verksted/lager. 

 Ser det som uheldig at gbnr 22/580 er delt på to arealbruksformål 

 Gbnr 22/438 (Akan-riggen) er fordelt på havneområde og 
industri/verksted/lager. Ser ingen grunn til at havneområdet til 
Gammelkaia skal utvides. 

 To-takteren (gbnr 22/337) er allerede sikret atkomst mot Vei 606. Det er 
derfor ikke nødvendig å regulere inn atkomstvei. 

 Ser det som gunstig å kunne kombinere verksted/lager/bolig i området, 
spesielt for næringer med ansatte kun i deler av året. 

 Det bør tas høyde i planen for at bensinstasjonen ønsker å utvide sitt 
areal. 

 Har følgende forslag til bedre utnyttelse av naustområdene: ”Annet 
trafikkareal” legges til nausttomtene. Utvide naustområdet bak 
brannstasjonen med atkomst forbi 22/384. Utvide nausttomtene i Vei 6063 
12-18 mot sør, eventuelt etablere nye nausttomter mellom veien og 
rørgaten. 

 
Administrasjonens kommentar: Areal avsatt til kommunalteknisk virksomhet er 
justert noe. Primærledninger og rørstrekninger som forventes utvidet, blir sikret i 
planen. Bak brannstasjonen blir det avsatt areal til oljeutskiller og fremtidig 
undersentral m.m.. Gbnr 22/580 er avsatt til industri/verksted/lager. Muligheten for 
fremtidig direkte forbindelse mellom Gammelkaia og Bykaia vil bli ivaretatt i planen. 
Vei fra øst til To-takteren er tatt ut av planen. Av hensyn til HMS er det ikke ønskelig 
å blande boligformål og industri/lager i Sjøområdet. Utvidelse av Svalbard Auto vil bli 
ivaretatt. Annet trafikkareal kan benyttes til parkering med mer og bidra til at det blir 
fremkommelig i Sjøområdet. Det vil bli beholdt som arealformål i naustområdet. Det 
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avsettes ikke flere nausttomter bak brannstasjonen pga uegnet topografi og 
vanskelig atkomst. Arealet vil benyttes til kommunalteknikk og friluftsformål. 
 
Olaf Storø, brev datert 20.04.2007, mener at eiendommen hans må få annen 
signatur i planen som tar høyde for at det er et næringsbygg med bolig. Likeledes ber 
han om at tomten mellom ham og Sølvsten Galleri får samme signatur for å ivareta 
videreutvikling av konseptet ”kulturbasert næring”.  
 
Administrasjonens kommentar: Planformål og utfyllende bestemmelse ivaretar 
bruken av 22/332 og 422 til atelier og bolig. Det er ikke ønskelig å legge til rette for 
ytterligere boligetablering i området. 
 
”Slå ring om Sjøområdet” v/Olaf Storø, brev datert 20.04.2007, ber om at det 
avsettes plass til offentlig toalett/servicebygg på ca 50 m2 tilknyttet friområdet i 
nærheten av seilforeningen og vei/parkeringsplass. 
 
Administrasjonens kommentar: Toalett/servicebygg vil bli ivaretatt i planen. 
Plassering er mulig enten i forbindelse med naustbebyggelse eller inne i 
friluftsområdet, jfr. utfyllende bestemmelser. 
 
Bydrift Longyearbyen AS, brev datert 22.04.2007, ber om at tilleggsarealet til gamle 
brannstasjonen reguleres til industri/lager/verksted. Stiller spørsmål om det skal 
settes opp gatelys langs alle veiene. Påpeker at ikke alle traséene for vann, avløp og 
fjernvarme er avmerket som infrastruktur. Spør hva som er definisjonen på ”en 
naustrekke”. Ikke alle naust har pt mulighet til å koble seg til vann, avløp og 
fjernvarme, noe som kan bli en utfordring ved bruksendring til fritidsbolig. Foreslår å 
legge gang-/sykkelvei på nordsiden av Vei 600 oppå fjernvarmeledningen på 
strekningen energiverket – Bykaia. Av hensyn til beredskap må det etableres 2 
atkomstveier til alle bygninger i området. Veiene må holdes fri for hindringer for å 
sikre god atkomst for utrykningskjøretøy.  Dersom naust tillates tatt i bruk som 
fritidsbolig, bør det pålegges direkte brannalarmvarsling. 
 
Administrasjonens kommentar: Primærledninger og hovedtrasseer for 
kommunaltekniske anlegg, er regulert i planen. Øvrige trasseer hjemles i avtale 
mellom grunneier og Longyearbyen lokalstyre. Gangvei langs Vei 600 vil bli flyttett i 
henhold til uttalelse. Alle bygninger får 2 atkomstveier. Fritidsboliger får krav om 
direkte brannvarsling. 
 
Sysselmannen på Svalbard (SMS), brev datert 20.04.2007, ser delplanen som et 
viktig redskap for å rydde opp i Sjøområdet. SMS ønsker samtidig at 
detaljplanlegging av Sjøområdet samordnes med rullering av arealplanen. Han 
mener det er uheldig å fastlegge detaljplanen for dette viktige området nå før de 
store linjene i arealdisponeringen i byen og ønsket utvikling for den sjønære delen av 
Longyearbyen er avklart gjennom areaplanrulleringen. 
SMS har tidligere vurdert Sjøområdet som uegnet til boligformål.  Det kan bli 
vanskelig å håndheve tillatt bruk til fritidsbolig men ikke helårsbolig. Dersom 
bebyggelsen tilfredsstiller kravene i teknisk forskrift og kobles til vann, avløp og 
fjernvarme, vil bruk av området til helårsbolig først og fremst bli et spørsmål om 
trafikksikkerhet. Longyearbyen lokalstyre oppfordres til å vurdere å skjerme deler av 
Sjøområdet for tungtrafikk og gjennomkjøring for å kunne tillate boliger og lettere 
næringsvirksomhet. 
Sysselmannen ønsker enda strengere krav til orden på den enkelte tomt og at det 
settes av plass for søppelcontainere. Det er også ønskelig at det tas inn en 
bestemmelse om terrengavslutning rundt parkeringsplasser m.v. 
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Kulturminnene er ikke godt nok ivaretatt i planforslaget. Automatisk fredete 
kulturminner nedenfor Skjæringa må sikres i planen. Området omkring ”Transporten” 
inneholder flere kulturminner som bør inngå i et kulturminneområde, bl.a. den gamle 
kraftstasjonen og bygninger knyttet til lager- og transportfunksjoner i sammenheng 
med Gammelkaia og taubanestasjonen. Sysselmannen foreslår å etablere et utvidet 
kulturminneområde som omfatter fredete anlegg og nyere bevaringsverdig 
bebyggelse. Sysselmannen gir en opplisting av automatisk fredete kulturminner og 
andre bevaringsverdige bygninger, og fastesetter sikringssone for automatisk fredete 
kulturminner. Sysselmannen foreslår utfyllende bestemmelser for 
kulturminneområdet som skal sikre bebyggelsen mot eksteriørmessige endringer 
som er i strid med bevaringsformålet. På automatisk fredete bygninger er ingen 
endringer tillatt verken eksteriør- eller interiørmessig. 
Hvis kulturminnene ikke sikres tilstrekkelig i planen, vil Sysselmannen fremme 
innsigelse til delplanen, jfr. sml § 50 fjerde ledd. 
 
Administrasjonens kommentar: En detaljplan for Sjøområdet er viktig å få på plass 
uavhengig av rullering av arealplanen. Dersom det blir aktuelt med en omfattende 
transformering av Sjøområdet, vil dette nødvendigvis ta lang tid. I mellomtiden er det 
viktig å ha et egnet planredskap å behandle enkeltsaker etter.  Spørsmålet om å 
tillate boliger i Sjøområdet ble grundig drøftet av miljø- og næringsutvalget i 
forbindelse med at planen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Det ble da 
konkludert med at det ikke var ønskelig å tillate helårsboliger i dette området. Dette 
standpunktet har administrasjonen forholdt seg til ved videre håndtering av saken. 
Det vil bli satt av plass for søppelcontainere i tilknytning til naustområdet. 
Næringsavfall omfattes ikke av innsamlingsordningen for avfall. Det er opp til den 
enkelte bedrift å legge til rette for oppsamling og håndtering av avfall. Krav til 
situasjonsplan ved søknad om tillatelse til tiltak innenfor industri-/lager-områdene vil 
omfatte plassering av avfallscontainere. Det vil bli tatt med en bestemmelse om 
terrengavslutning rundt parkeringsplasser m.m.   
Kulturminnene ivaretas ved at det etableres et kulturminneområde i samsvar med 
Sysselmannens uttalelse, og at Sysselmannens forslag til utfyllende bestemmelser 
om kulturminneområdet følges opp. 
 
Longyearbyen feltbiologiske forening (LoFF), brev datert 04.05.2007, skriver at 
rødnebbterna bør beskyttes som en naturlig hekkende fugleart langs Longyearelvas 
elvedelta. Det bør legges til rette for at folk og fugler kan leve sammen. Kunstige 
hekkeplasser i form av treplattform i elvedeltaet eller sandkasse på taket av 
brannstasjonen bør vurderes. Det kan også settes ut kurver med bambusstikker til 
beskyttelse mot ternene ved passering av området. 
 
Administrasjonens kommentar: Tiltak for å legge til rette for rødnebbterna vil 
kunne gjennomføres slik planen er utformet. 
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VEDLEGG 2 

 

Endringer i plankartet på bakgrunn av merknader ved offentlig ettersyn: 

Gang-/sykkelveien er flyttet til nordsiden av Vei 600 på strekningen fra 
Energiverket mot Bykaia. 

I 13 er utvidet til å omfatte hele eiendommen til gamle brannstasjonen (22/580) 

Automatisk fredete kulturminner og eldre, bevaringsverdig bebyggelse er 
beskrevet i plandokumentet. Et større, sammenhengende kulturminneområde som 
omfatter både automatisk fredete kulturminner og bevaringsverdige bygg og anlegg, 
er avsatt i planen.  

Gammelkaia er avsatt til kulturminneområde med sikringssone, automatisk fredet 
kulturminne. 

KA 5, område for anlegg og drift av kommunalteknisk virksomhet, er redusert. 

KA 7 er utvidet til å omfatte et område rett nord for brannstasjonen hvor det skal 
graves ned en oljeutskiller. 

Vei vest for bensinstasjonen er fjernet og erstattet av felles atkomst for 
eiendommene 22/432 og 22/448. Tidligere veiareal er lagt til 22/432 for å ivareta 
ønsket om å utvide Svalbard Auto. Det er regulert ny veiforbindelse bak bygningen til 
Svalbard Auto/LNS.  

Atkomst fra øst til To-takteren er tatt ut av planen. 

 

 

Endringer i utfyllende bestemmelser på bakgrunn av merknader ved 
offentlig ettersyn: 

Det åpnes for tillatelse til salg av plasskrevende varer i tilknytning til lager (VI § 
1.1). 

Plassering av avfallscontainere er ivaretatt (VI § 1.1 og § 3.3).  

Plassering av service-/toalettbygg i tilknytning til friluftsområdet er ivaretatt (VI § 
1.2 og § 2.4) 

Det er tatt inn utfyllende bestemmelser som ivaretar bevaringsverdige bygninger 
og anlegg (VI § 2.2). 

Det er tatt med en bestemmelse om terrengavslutning ved parkeringsplasser og 
avkjørsler (VI § 3.3) 
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VEDLEGG 3:  

 

Merknader ved 2. gangs begrenset høring av planen med administrasjonens 
kommentarer 

Store Norske Spitsbergen Kulkompani, brev datert 09.10.2007, mener at det må 
komme klarere fram at det er to sett med bestemmelser for kulturminneområdet. 
Adkomst til To-takteren fra vei 606 ønskes fjernet, ikke fra vei 604. Det er 
hensiktsmessig at området bak brannstasjonen ivaretas av en aktør, bør defineres 
som offentlig formål og disponeres av brannstasjonen. Påpeker at bygget på 22/390 
og 22/392 kommer under to formål og forutsettes delvis fjernet, noe som må være 
feil. 

Administrasjonens kommentar: Adkomst fra øst til To-takteren blir ivaretatt, 
området bak brannstasjonen vil inngå i offentlig formål. Ny sjøbod på 22/390 og 392 
ivaretas i planen. 

Bydrift Longyearbyen AS, brev datert 22.10.2007, uttaler at det å innlemme den 
gamle brannstasjonen i et utvidet kulturminneområde setter store begrensninger med 
tanke på fremtidig utvidelse og tilrettelegging for optimal drift. Har følgende 
merknader til VVA-trasséer: 

 KA 4 forlenges helt fram til veg 300, overside 22/305 
 KA4 forlenges helt fram til bensinstasjonen 
 KA7 forlenges vestover til midt på brannstasjonen pga etablering av 

oljeutskiller 
 Pumpestasjon vest for AKAN-riggen reguleres til kommunalteknisk 

virksomhet 
 
Det stilles spørsmål om hva som menes med utfyllende bestemmelse punkt IV e) 
”Det tillates ikke bruk av strøm til fundamentering” 

Administrasjonens kommentar: Det legges fram to alternative forslag til plan til 
lokalstyret for behandling – et forslag som ivaretar et utvidet kulturminneområde, og 
et alternativt forslag hvor kulturminneområdene bare omfatter automatisk fredete 
bygg med sikringssone. Områder for kommunaltekniske anlegg ivaretas i samsvar 
med uttalelsen. 

”Det tillates ikke strøm til fundamentering” betyr at det ikke tillates bruk av frysesåle 
eller lignende løsninger som krever permanent bruk av strøm. 

Sysselmannen på Svalbard, brev datert 17.10.2007, Har følgende innspill til 
oppdatering og korrigeringer: 

 Sikringssone rundt ”Transporten” reduseres som følge av oppheving av 
fredning av fundament på 22/532. 

 Det er ikke bevart noe fundament under ”Potetlageret”, beskrivelse av 
sikringssone utgår. 

 Utfyllende bestemmelser § 2.1: K4 og K5 må nevnes i første avsnitt, K1 
og K2 byttet om i forhold til kartangivelse, bør bruke KM som på kartet. 

 Utfyllende bestemmelser § 2.2.6 bør det stå ”… skal ved plassering…”  
 

Administrasjonens kommentar: Oppdateringer og korrigeringer gjøres i samsvar 
med uttalelsen. Det legges fram to alternative forslag til plan til lokalstyret for 
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behandling – et forslag som ivaretar et utvidet kulturminneområde, og et alternativt 
forslag hvor kulturminneområdene bare omfatter automatisk fredete bygg med 
sikringssone. 

To-takteren, brev datert 15.10.2007, ønsker å opprettholde adkomst til verkstedet fra 
øst, og at adkomst fra vest flyttes slik at den samsvarer med port til båthallen på 
22/337. 

Administrasjonens kommentar: Adkomst ivaretas i planen. 

Reinrosen Eiendom AS, Bydrift Longyearbyen AS, J.M. Hansen AS og 
Gamlemekken AS, fellesuttalelse datert 19.10.2007, uttaler at de innenfor det 
utvidete kulturminneområdet får to sett regler å forholde seg til, at Sysselmannens 
regler er langt mer restriktive enn Longyearbyen lokalstyres, og at saksbehandlingen 
i realiteten blir flyttet til Skjæringa.. Bestemmelsene for kulturminneområdet oppfattes 
like begrensende for nyere bygg som det som gjelder automatisk fredete bygg fra før 
1945.. Ber om at det foreslåtte kulturminneområdet tas ut av planen, og at 
sikringssoner rundt byggene i KM 1-4 endres fra 10 meter til 5 meter. 
 
Administrasjonens kommentar: Det legges fram to alternative forslag til plan til 
lokalstyret for behandling – et forslag som ivaretar et utvidet kulturminneområde, og 
et alternativt forslag hvor kulturminneområdene bare omfatter automatisk fredete 
bygg med sikringssone. 

Reinrosen Eiendom AS, brev datert 09.11.2007, går sterkt imot å opprette et utvidet 
kulturminneområde som omfatter nyere tids bygninger. Ber om at det foreslåtte 
kulturminneområdet tas ut av planen, og at sikringssonen rundt de fredete 
kulturminnene i KM 1-5 settes til 5 meter som er vanlig på fastlandet. Forbeholder 
seg retten til å komme tilbake med egen uttalelse angående bruk av deler av 
Provianten til boligformål. 
 
Administrasjonens kommentar: Det legges fram to alternative forslag til plan til 
lokalstyret for behandling – et forslag som ivaretar et utvidet kulturminneområde, og 
et alternativt forslag hvor kulturminneområdene bare omfatter automatisk fredete 
bygg med sikringssone. 
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VEDLEGG 4 

 

Endringer i plankartet på bakgrunn av merknader ved 2. gangs høring: 

Begge alternativ: 

Adkomst til To-takteren (gbnr 22/337) fra øst er tatt inn i planen igjen. Grensen 
mellom 22/337 og 22/465 er korrigert.  

Planen ivaretar ny sjøbod på 22/390 og 392. Ny eiendomsgrense i sør settes 1 
meter fra veggliv. Vei justeres slik at formålsgrense følger eiendomsgrense. 

Området nord for brannstasjonen avsettes til offentlig formål, brannstasjon. 

Områder for kommunalteknisk virksomhet justeres som følger:  
 KA 4 forlenges helt fram til veg 300, overside 22/305 
 KA4 forlenges helt fram til bensinstasjonen 
 KA7 forlenges vestover til midt på brannstasjonen  
 Pumpestasjon vest for AKAN-riggen reguleres til kommunalteknisk 

virksomhet (KA 9). Formålsgrense settes ca 1 m fra veggliv, rørtrassé 
inngår i KA9. 

 

Sikringssone rundt ”Transporten” reduseres til 8 meter mot vest og sør som følge 
av at fredning av fundament på 22/532 er opphevet. 

Alternativ 1 med utvidet kulturminneområde: 

Grense for kulturminneområde justeres mot vest slik at grenselinja følger 
bilverkstedet i Gammelmekken. 

Alternativ 2 uten utvidet kulturminneområde: 

Kulturminneområde bevaringsverdige bygg og anlegg er tatt ut av planen. 

 

Endringer i utfyllende bestemmelser på bakgrunn av merknader ved 2. gangs 
høring: 

Alternativ 1 med utvidet kulturminneområde: 

Utfyllende bestemmelser § 2.1 er endret slik at K4 og K5 tas med i første avsnitt, 
K1 og K2 byttet om i forhold til kartangivelse, benevnes KM som på plankartet. 

Utfyllende bestemmelser § 2.2. er endret i henhold til Sysselmannens innspill i 
brev datert 26.03.2008 

Alternativ 2 uten utvidet kulturminneområde: 

Utfyllende bestemmelser § 2.2 kulturminneområder, bevaringsverdige bygg og 
anlegg, tas ut av planen. Nummerering av påfølgende punkter endres.  
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Endringer i planbeskrivelse på bakgrunn av merknader ved 2. gangs høring: 

Teksten er justert i samsvar med de endringer som foreslås i plankart og 
utfyllende bestemmelser. 
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VEDLEGG 5 

 

 
 
 
 
«MottakerNavn» 
«Adresse» 
«Postnr»  «PostSted» 
 

Vår dato:  13.03.2008 Vår referanse: 04/00330 - 53 Vår saksbehandler: Vigdis Hole, 
vigdish@lokalstyre.no 

Arkivkode: L10  Deres referanse:   Tel saksbehandler: 79022161 

 
 
DELPLAN FOR SJØOMRÅDET NORD OG SYDVEST. REFERAT FRA MØTE 
ANGÅENDE FORESLÅTT KULTURMINNEOMRÅDE   
 
Møtested: Newtontoppen, Næringsbygget 
Møtetid:  Torsdag 13. mars 2008, 10-1130 
 
Tilstede:    

Rettighetshavere representert ved: Thor Bendiksen (Bydrift 
Longyerbyen AS), Torfinn Johansen (J.M.Hansen AS), Oddny Kjerstad 
(Reinrosen Eiendom AS), Ole Reistad (Gamlemekken AS), Per 
Christian Frøislie (SNSK) 
Sysselmannen representert ved Siri Hoem og Per Kyrre Reymert  
Longyearbyen lokalstyre ved Vigdis Hole  
 

Sysselmannen redegjorde for forslaget om å avsette et større område i Sjøområdet 
til kulturminneområde for å bevare etterkrigsbebyggelsen (fra 40- og 50-tallet) i 
området. Bygningene i denne delen av Sjøområdet har vært knyttet til varetransport 
og kaidrift, og anses som en viktig kulturhistorisk del av Longyearbyen som bør 
bevares. Kulturminneområde bevaringsverdig bebyggelse er ikke ensbetydende med 
fredning. Det skal fortsatt være mulig å utvikle området, nybygg kan innpasses og 
interiørmessig kan ombygging finne sted. Bevaring er forenelig med utvikling, 
Sysselmannen ønsker å forhindre at bygninger blir revet. Sysselmannen vil gi 
rådgivende uttalelser i enkeltsaker, men det vil være Longyearbyen lokalstyre som 
skal fatte vedtak. Sysselmannen vil ha klagerett på vedtak fattet av Longyearbyen 
lokalstyre.  
 
Rettighetshaverne i Sjøområdet ønsker forutsigbarhet for sine eiendommer, mindre 
restriksjoner og et enklere forvaltningssystem for området. Rettighetshaverne vil ha 
ett sett regler å forholde seg til, og at Longyearbyen lokalstyre skal være tydelig 
bygningsmyndighet. De anser kulturminnerestriksjonene med tilhørende 
bestemmelser for å være rigide og detaljerte, noe som reduserer verdien på 
eiendommen og redusert handlefrihet i utviklingen av et levende og attraktivt 
næringsområde. Erfaringsmessig blir regler om bevaring strengt håndhevet av 
Sysselmannen, bl.a. ble det trukket parallell til byggesak på Haugen. Det foreslåtte 
kulturminneområdet omfatter 4000 m2 bygningsmasse. De foreslåtte bestemmelsene 
er svært detaljerte og styrer bevaring, ikke utvikling. 
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Eksempler som ble trukket fram for å belyse mulige framtidige utfordringer var å 
bygge på en etasje til på deler av proviantlageret, bygge til et større tilbygg til 
bussgarasjen og ombygging av Gamlemekken til et moderne forretningsbygg til for 
eksempel bilforretning. Det var uklart hvordan slike eksempler vil bli håndtert i 
henhold til foreslåtte bestemmelser for kulturminneområdet. 
 
Rettighetshaverne ønsker at kulturminneområdet reduseres til å omfatte automatisk 
fredete bygg og anlegg, med en begrenset og entydig sikringssone. 
 
Longyearbyen lokalstyre ønsker et planverk som angir rammene for framtidig 
utvikling, er forutsigbart men samtidig så fleksibelt at det gir rom for utvikling og har 
lang holdbarhetsdato. Dersom bestemmelser blir for rigide og detaljerte, kan det bety 
at planen må endres for å gi rom for gode prosjekter i framtiden. Det er vanskelig å 
forutse hvordan den enkelte eiendom kan utvikles på sikt, og lite hensiktsmessig å 
lage planer tilpasset detaljerte prosjekter som det er usikkert om vil bli realisert.   
 
Konklusjon: 
Sysselmannen  

 Reformulerer forslag til utfyllende bestemmelser for å ivareta utvikling av 
området på en bedre måte 

 Vurderer om varsel om innsigelse (jfr. brev datert 20.april 2007) også 
gjelder dersom Longyearbyen lokalstyre ivaretar automatisk fredete 
kulturminner men ikke tar med det utvidete kulturminneområdet i planen 

 Fastsetter entydige sikringssoner rundt automatisk fredete kulturminner 
(samsvar mellom kart og tekst) 

 Frist for å komme med tilbakemelding settes til 31. mars 2008. 
 
Longyearbyen lokalstyre ved administrasjonssjefen legger fram to alternative forslag 
til delplan for Sjøområdet til politisk behandling – ett som ivaretar det utvidete 
kulturminneområdet, og ett som bare tar med de automatisk fredete kulturminnene 
(ref. forslag som ble lagt ut på 1. gangs offentlig ettersyn). 
 
 
Med vennlig hilsen 
Longyearbyen lokalstyre 

 

Vigdis Hole 
plan- og utviklingssjef 

 
Kopi til: 
Tord U. Kolstad Postboks 710, 8001 BODØ 
  
 
Adressater: 
Bydrift Longyearbyen AS Postboks 475 9171 LONGYEARBYEN 
J.M.Hansen AS Postboks 604 9171 LONGYEARBYEN 
Reinrosen Eiendom AS Postboks 263 9171 LONGYEARBYEN 
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Postboks 613 9171 LONGYEARBYEN 
Sysselmannen på Svalbard Postboks 633 9171 LONGYEARBYEN 
Ole Reistad Postboks 10 9171 LONGYEARBYEN 
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VEDLEGG 6 

 

   
Vår saksbehandler: Vår dato: Vår ref:(bes oppgitt ved svar) 

Siri Hoem 26.03.2008 2004/01010-16 
  a.551.1 
 Deres dato: Deres ref: 

   
 

Delplan for Sjøområdet nord og sydvest - revidert forslag til 

utfyllende bestemmelser mm. 

Vi viser til møte hos Longyearbyen lokalstyre 13.03.2008, jf. møtereferat. Som avtalt 
skal Sysselmannen innen 31.03.2008 gi innspill til utfyllende bestemmelser, 
muligheten for innsigelse og presisering av sikringssoner rundt automatisk fredete 
kulturminner. 
 
Revidert forslag til utfyllende bestemmelser 
Utfyllende bestemmelser i kulturminneområdet skal ivareta hensynet til bevaring og 
samtidig legge til rette for framtidig bruk og utvikling. Bestemmelsene bør gi entydige 
overordnete rammer, samtidig som de gir rom for ulike formsvar og detaljering 
(avhengig av funksjon), estetikk mm. 
 
I Miljøverndepartementets planveileder for Svalbard, datert november 2007, står det 
på s. 14 at det er ”å anbefale at planene som et minimum har utfyllende 
bestemmelser om størrelse eller utforming som bygninger og tiltak skal holde seg 
innenfor”. 
 
I Sjøområdet er prosjekter for nybygg foreløpig ikke konkretisert, detaljerte 
bestemmelser om størrelse og utforming er derfor lite hensiktsmessig. 
Bestemmelsene må likevel være så konkrete at de ivaretar overordnete miljøhensyn 
og ikke åpner for radikale brudd mht. plassering og dimensjoner. 
Byggesaksbehandlingen vil, som alltid, innebære en viss skjønnsutøvelse mht. 
utforming. Skjønnet må utøves i lys av planformålet. 
 
Hensikten med et utvidet kulturminneområde er tredelt: 

- sikre bevaringsverdige bygninger fra etterkrigstida 
- sikre opplevelsen av et helhetlig historisk miljø med bevaringsverdige og 

fredete kulturminner 
- legge til rette for en utvikling der nybygg tilpasses miljøet 

 
Sysselmannen foreslår utfyllende bestemmelser som er noe modifisert i forhold til 
tidligere forslag. Bl.a. er formuleringen om tilbakeføring og fargebruk fjernet, slik at 
utvendig vedlikehold av eksisterende bygninger kan skje noe friere. Videre er 

Longyearbyen lokalstyre 
Pb. 350 
9171  LONGYEARBYEN 
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bestemmelsen om nybygg konkretisert mer, dels i liberaliserende retning. Etter vårt 
syn gir disse bestemmelsene rom for framtidig næringsutvikling, samtidig som de 
eldre bygningenes særpreg blir ivaretatt. Private interesser er dermed forsøkt avveid 
i forhold til fellesskapets interesser, som her er å ivareta et verdifullt kulturmiljø. 
 
Forslag til utfyllende bestemmelser: 
 
§ 2.2 Kulturminneområder, bevaringsverdige bygninger og anlegg 
 

2.2.1 Bygningene tillates ikke revet eller flyttet. 
 
2.2.2 Bygningenes hovedform, takform og fasadeutforming skal 

opprettholdes. Fasadeendringer og tilbygg kan tillates så fremt dette 
ikke endrer bygningenes hovedpreg eller medfører inngrep i særlig 
bevaringsverdige elementer. Påbygg over tak tillates ikke. 

 
2.2.3 Ved istandsetting og rehabilitering skal fasadenes karakteristiske 

utforming og materialbruk opprettholdes. Eldre, bevaringsverdige 
bygningselementer, som vinduer, skal bevares i sin opprinnelige 
sammenheng. 

 
2.2.4 Utvendige endringsarbeider skal forelegges Sysselmannen til 

rådgivende uttalelse. 
 

2.2.5 Bygningene kan ombygges innvendig. 
 

2.2.6 På ledige arealer kan det oppføres nybygg i inntil 2 etasjer. Nybygg 
skal ved plassering og hovedform tilpasses den historiske 
bygningsstrukturen. Materialbruk, takform og detaljer kan avvike og 
tilpasses den nye funksjonen. 

 
2.2.7 Veger skal opprettholdes med eksisterende føring, men veidekket kan 

fornyes. Eventuell utvidelse av veger, etablering av fortau etc. må ikke 
utføres uten at forholdet til kulturminneverdiene er avklart med 
Sysselmannen. 

 
2.2.8 Vanlig vedlikehold av veier (veirydding og grøfterens) i henhold til 

planen er tillatt. 
 
Sysselmannen bemerker at bestemmelse 2.2.6 er svært åpen, her angis ikke 
byggegrenser, plassering mv. Dette er trolig mindre konkret enn anbefalt av 
Miljøverndepartementet for delplaner, jf. planveilederen. Longyearbyen lokalstyre og 
eierne har imidlertid ytret ønske om mest mulig fleksibilitet. 
Rettelse 
Vi bemerker at avgrensing av det utvidete kulturminneområdet møt øst må justeres, 
slik at grenselinja følger bilverkstedet i ”Gamlemekken” – som vist på vårt kart i brev 
20.04.2007. 
 
Vurdering av innsigelse 
Statlige myndigheter kan fremme innsigelse til planforslag når det gjelder forhold 
innenfor deres ansvarsområde. Som fagmyndighet skal Sysselmannen bidra til at 
kulturminneinteresser blir ivaretatt, ved faglige innspill og om nødvendig ved 
innsigelse til planforslaget. Innsigelse skal knyttes til tungtveiende forhold, primært 
der nasjonale interesser blir berørt. 
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I dette tilfellet anser Sysselmannen at hensynet til automatisk fredete kulturminner er 
tilstrekkelig ivaretatt. I revidert planforslag (kart revidert 21.08.2007) er alle de 
automatisk fredete kulturminnene med definerte sikringssoner gitt status som 
kulturminneområde; det er dermed samsvar mellom fredning og arealplan. 
 
Spørsmålet er om hensynet til de nyere kulturminnene, bygninger fra 1946-50, også 
kan utløse innsigelse. Disse kulturminnene har betydelig lokal verdi i Longyearbyen, 
ikke minst på grunn av samlokaliseringen med flere fredete kulturminner, som 
redegjort for ved høring 20.04.2007. Disse nyere bygningene utpeker seg imidlertid 
ikke som fredningsobjekter, men er kulturminner som bør ivaretas av den lokale 
forvaltningen ved avsetting som kulturminneområde i arealplanen. 
 
Sysselmannen vil ikke fremme innsigelse mot et planforslag der de nyere 
bygningene unntas fra kulturminneområdet, selv om vi sterkt fraråder et slikt 
alternativ. 
 
Sikringssoner 
Sikringssonene blir i prinsippet som beskrevet i høringsuttalelsen, med unntak av en 
betydelig innskrenking der det fredete fundamentet på gbnr. 22/532 er fjernet. Se for 
øvrig merknader i vårt brev av 17.10.2007 ved 2. gangs høring. Kartet fra 
Longyearbyen lokalstyre revidert 21.08.2007 er riktig hva gjelder KM 1, 3, 4 og 5. KM 
2, ”Transporten”, er riktig mot veiene, men sikringssonens avstand fra husveggen 
mot vest og sør skal settes til 8 m. (Sysselmannen skrev 10 m mot vest i 
høringsuttalelsen, men innskrenker dette ytterligere i lys av den nye situasjonen der 
fundamentet på samme tomt er fjernet.) 
 
Planprosessen skal munne ut i parallelle vedtak etter svalbardmiljøloven kap V og VI, 
slik at vedtak om innskrenkete sikringssoner samstemmer med arealplanen. 
 
Videre prosess 
Longyearbyen lokalstyre har signalisert at de vil fremme planen i to alternativer, med 
og uten det utvidete kulturminneområdet. Sysselmannen ber om at dette brevets 
innhold innarbeides i planforslaget, eventuelt at det følger saken som vedlegg fram til 
politisk behandling. 
 
Vi ønsker dessuten at de utfyllende bestemmelsene i bevaringsalternativet blir så 
brukbare som mulig, også sett fra Longyearbyens lokalstyres side. Hvis det er 
uklarheter eller detaljer i bestemmelsene som anses lite hensiktsmessige etc., ber vi 
om å bli kontaktet, slik at bestemmelsene kan bli mest mulig omforente før politisk 
behandling. 
 
Med hilsen 
 
Per Kyrre Reymert 
fung. miljøvernsjef 
       Siri Hoem 
       kulturminnerådgiver 
 
 
Kopi: Bydrift Longyearbyen AS, pb. 475, 9171 Longyearbyen 

J.M. Hansen AS, pb. 604, 9171 Longyearbyen  
Reinrosen Eiendom AS, pb. 263, 9171 Longyearbyen 
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS, pb. 613, 9171 Longyearbyen 
Ole Reistad, pb. 10, 9171 Longyearbyen 

 


