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OFFENTLIG ETTERSYN 

Delplan D34 Longyearbyen havn - Bykaia 

 
Bakgrunn og tidligere vedtak 

Longyearbyen lokalstyre ved Longyearbyen havn ønsker å utvide dagens havnekapasitet og å 
tilrettelegge for videreutvikling av planområdet til havne- og næringsaktivitet. Areal på sørsiden av vei 
600 er inkludert for å inkludere formål for reservekraftstasjon. 

Planprogram for ny delplan for Longyearbyen havn/bykaia ble fastsatt allerede i mars 2012.  
Planforslag ble utarbeidet av Rambøll på vegne av LL v/havnesjefen og politisk 1. gangs behandlet i 
mai 2015. Planprosessen har i perioder stoppet opp, delvis pga behov for ytterligere avklaring og 
utredning og delvis for å avvente nye føringer gitt i parallelle prosesser som f.eks. Arealplan 2016-
2026.  

Foreliggende planforslag (datert 25.08.17) er bearbeidet og tilpasset oppdaterte føringer og 
forutsetninger. Som følge av gjennomført revisjon og den lange tiden planprosessen har pågått, har 
Longyearbyen lokalstyre vurdert det nødvendig å legge planforslaget ut til nytt offentlig ettersyn i 
samsvar med svalbardmiljøloven §50.  

Oversikt planprosess: 

Jan. 2012: Planprogram til administrativ behandling 

30.01.12: Planprogram til politisk behandling i Miljø- og næringsutvalget 

24.02.12 Varsel om oppstart og planprogram til offentlig ettersyn  

25.01.12 Møte med næringslivet i Longyearbyen 

Mars 2012  Administrativ fastsetting av planprogram  

05.06.13, rev 05.11.14 Planforslag til administrativ behandling 

05.12.14-16.01.15 Planforslag til politisk behandling og offentlig ettersyn   

Jan-april 2015 Utvidelse av planområdet som følge av innspill etter offentlig ettersyn i 

Lokalstyre 

08.05.2015 Delplan vedtatt lagt ut til begrenset offentlig ettersyn i Lokalstyre 

Juni 2015 Planforslaget sendt på begrenset høring til Sysselmannen og SNSK 

Oktober 2015 Planforslaget sendt ut på offentlig ettersyn etter innspill fra 

Sysselmannen 

Des. 2015  Merknadsbehandling og revidering av planforslag 

vår/sommer 2017  Oppfølging og korrigering av planforslag. Enkelte justeringer på formål 

og utredninger på skred. 

september 2017 Nytt offentlig ettersyn  

okt - nov 2017 Politisk sluttbehandling og planvedtak 
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Hovedinnhold i revisjon  

 Planavgrensning og planbestemmelser tilpasset avklaringer i gjeldende arealplan 2016-2026. 

 Planområdet er utvidet for å inkludere areal for reservekraftstasjon på sørsiden av vei 600. 

 Innarbeidet hensynssoner skred i samsvar med oppdatert kartlegging/informasjon. 

 Justering av byggehøyder og byggegrenser. 

 Innarbeidet parkeringskrav for næringsformål. 

 Generell oppdatering av alt planmateriale. 

  

Planmateriale til offentlig ettersyn – Delplan D34 Longyearbyen havn/bykaia 

Følgende høringsdokumenter datert 25.08.17 ligger på hjemmesiden til Longyearbyen lokalstyre 
www.lokalstyre.no: 
- Planbeskrivelse 

- Plankart 

- Utfyllende bestemmelser 

- Illustrasjonsplan   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høringsfrist 

Skriftlige uttalelser til delplanen sendes innen 1. oktober til Longyearbyen lokalstyre, pb 350, 9171 
Longyearbyen, postmottak@lokalstyre.no. Innspill merkes med sak 2017/1720.  

Spørsmål til planmaterialet kan rettes til Hanne Karin Tollan, arealplanlegger Longyearbyen lokalstyre, 
tlf 470 56 930, Hanne.Karin.Tollan@longyearbyen.lokalstyre.no 

 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 

 
 
 
 

Hanne Karin Tollan  
arealplanlegger  
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