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Høring til forslag til planprogram - Hovedplan vann og avløp Longyearbyen 
2018-2028 

Longyearbyen lokalstyre (LL) fikk første hovedplan vann utarbeidet i 1996. Det ble laget ny 
plan i 2012, som har virkningstid frem til 2022. Det er i henhold til planen utført en rekke tiltak 
av både investerings- og driftsmessig art, men ikke alle. For å sikre tilrettelegging for ønsket 
utvikling i samfunnet, er det i ny utarbeidelse av hovedplan ønskelig å inkludere en 
hovedplan for avløp.  
 
Planprogrammet er et verktøy for tidlig medvirkning og avklaring av viktige hensyn i 
planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, avklare viktige 
problemstillinger og angi behov for utredninger samt beskrive hvordan planleggingen er tenkt 
gjennomført. Hovedplan vann og avløp utarbeides så på bakgrunn av planprogrammet. 
 
Om dere har innspill og synspunkter til planprogrammet, ber vi om at dere kommer med 
dette.  
 
 
Handlingsplan 
Med utgangspunkt i planprogram utarbeides hovedplan. Hovedplan vann og avløp skal 
beskrive hva som skal til for å sikre at vannforsyningen leverer NOK, at vannet er GODT, og 
at vannforsyningen er SIKKER, samt beskrive hva som skal til for å ha et godt og driftssikkert 
avløpssystem og muligheten for å unngå at avfall og kjemiske miljøgifter blir ført ut i havet. 
Av dette følger at plandokumentet skal beskrive en plan for videre handling hva angår så vel 
investeringstiltak som driftstiltak. 
Tiltakene skal tilrås i prioritert rekkefølge. 
 
Økonomi 
Planen skal 

- Synliggjøre det enkelte investeringstiltaks økonomiske ramme (2017-verdi) 

- Synliggjøre konsekvenser for driften av det enkelte tiltak 

- Synliggjøre hvilken innvirkning det enkelte tiltak har på gebyrene basert på dagens 

gebyrsituasjon 

- Se på vann og avløpstjenesten i et 10-årig perspektiv 
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Forslag til planprogram legges til offentlig 
ettersyn (4 uker) 

        

Kontrahering av konsulent         

Vedtak planprogram (21/11)         

Analyser og utredning         

Utarbeidelse hovedplan         

Politisk behandling hovedplan for høring         

Bearbeiding av hovedplan         

Planvedtak og kunngjøring         

 
 
 
Høringsfrist  
Skriftlige uttalelser til forslag planprogram sendes innen 17. november til Longyearbyen lokalstyre, pb 
350, 9171 Longyearbyen, postmottak@lokalstyre.no.  
Innspill merkes med sak 2017/1939. Spørsmål til planprogrammet kan rettes til Kjersti Olsen Ingerø, 
leder ved teknisk enhet. Tlf 90227445, Kjersti.Olsen.Ingero@lokalstyre.no 
 
 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
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