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Innspill til oppstart og planprogram for delplan D49 Gruvedalen, Longyearbyen

Viser til varsel om oppstart av planarbeid for boligområde i Gruvedalen i Longyearbyen, samt
høring av planprogram, datert 24.11.2017.

Bakgrunn
I arealplanen for Longyearbyen som ble vedtatt i februar 2017 er det avsatt et areal til boli g er i
Gruvedalen , område B 14. I forbindelse med prosjektering av området viser det seg at adkomstvegen
som er regulert nedenfor boligområdet ikke er hensiktsmessig. Det er derfor behov for å utarbeide
en delplan for området.

Utarbeiding a v arealplan o g kravet til planprogram f remkommer a v svalbardmiljøloven (sm l) § 50.
Et planprogram ska l avklare i nnhold og opplegg for arbeidet m ed arealplane n. Pl anprogrammet sk al
gjøre rede f or formålet med planarbeidet , planprosessen med frister og deltagere, opplegg for
medvirkn ing, alternativer som blir vurdert og behov for utredninger.

Sysselmannens innspill til planprogrammet
Sysselmannen ser det som positivt at adkomst fra Hilmar Reks tens vei er inkludert i planområ det,
slik at området b lir sett på i helhet . Trafikksituasj onen i veg 232 er ikke tilfredsstillende ved dagens
forhold, og økt utbygging vil medføre forverring i trafikkbildet. Adkomst, trafikk og
gangforbindelser som utredningstema blir derfor svært viktig i planarbeidet. Det må legges bedre til
rette for både my ke trafikanter, biler og snøskutere. Virkemidler for å sikre gjennomføring av
nødvendige tiltak før ferdigstillelse av boligene er vesentlig.

Relevante bestemmelser for arealplanen for Longyearbyen må tas inn i delplanen, for eksempel
fellesbestemmelse § 2.2 om forurensing og tiltaksplan.

Etter det vi kan se er aktuelle utredningstema tatt med i planprogrammet. Sysselmannen har derfor
ikke ytterligere innspill til planprogrammet, og vil komme tilbake med innspill ved høring av
planforslaget.

mailto:firmapost@sysselmannen.no
http://www.sysselmannen.no/
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Paul Lutnæs   
fung. miljøvernsjef  Andrine Kylling 
  rådgiver natur- og arealforvaltning 
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NVEs innspill til varsel om oppstart av ny delplan og høring av forslag 

til planprogram for Gruvedalen, felt B14 og UA7 - Longyearbyen 

Vi viser til varsel om planoppstart og høring av planprogram datert 24.11.2017. 

NVE er nasjonal forvaltningsmyndighet for forebygging av skredulykker, tiltak som berører vassdrag og 

vassdragsrelatert fare og elektriske anlegg. Direktoratet er derfor høringspart i plansaker hvor 

energianlegg, vassdrag og skredutsatte områder berøres.  

Lovverket  

Det er som kjent Svalbardmiljøloven (Lov 15.juni 2001 nr 79 om miljøvern på Svalbard) som gjelder for 

Svalbard. I henhold til svalbardmiljøloven § 50, 4. ledd, kan statlige myndigheter reise innsigelse mot 

plansaker når det gjelder forhold innenfor den enkelte myndighets ansvarsområde. Dette innebærer at 

NVEs rolle som myndighet i arealplansaker på Svalbard er tilnærmet som for fastlandsnorge. 

NVE forvalter vannressursloven og er nasjonal vassdragsmyndighet. Vannressursloven er imidlertid 

ikke gjort gjeldende for Svalbard, og NVEs normale rolle som myndighet er derfor noe annerledes på 

Svalbard enn for fastlandsnorge. NVE finner det naturlig at sentrale bestemmelser i denne loven og 

lovens intensjon bør innarbeides i arealplaner som utarbeides etter svalbardmiljøloven. NVE vil som 

fagmyndighet oppfordre til at inngrep og tiltak i vassdrag og arealbruk ved vassdrag på Svalbard 

hovedsakelig følger samme praksis som på fastlandet.  

Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for nye fremtidsrettede boliger. Planen skal og løse 

funksjoner som renovasjon, skuterparkering, parkering og felles samlingsplass/lekeplass for området. 

Skredfare 

Området i og rundt Longyearbyen er nylig faresonekartlagt, jfr. skredfarerapport utført av Multiconsult 

på vegne av NVE, datert 15.12.2016, http://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_91.pdf.  

Faresonekartlegginga viser at varslet planområde ligger utenfor skredutsatt område og det kreves derfor 

ikke ytterligere utredning av skredfaren. 

http://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_91.pdf
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Ellers kan det nevnes at NVE synes det er positivt at det tilrettelegges for konsentrert/fortettet ny 

bebyggelse. I forbindelse med snøskred som rammet Longyearbyen i 2015 og 2017 ble flere boenheter 

skadet og etter hvert fjernet. I tillegg ligger flere eksisterende boenheter i skredutsatt sone. Det er derfor 

et stort behov for å tilrettelegge for nye boenheter i Longyearbyen. 

Klimatilpasning og overvann 

Vi synes det er positivt at det i planprogrammet vises en bevist holdning til forventede klimaendringers 

påvirkning på byggegrunn og at det stilles krav om mer detaljerte grunnundersøkelser før prosjektering 

og utførelse. Videre er det positivt at det stilles krav om at gode overvannsløsninger skal utredes. 

 

Generell informasjon 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy: 

 NVE veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan disse interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  
 NVEs sjekkliste for reguleringsplan kan være et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante 

saksområder er vurdert.  

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

    

NVE har ikke ytterligere innspill i denne fasen av planarbeidet. Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon 

ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Knut Aune Hoseth 

regionsjef 

Anita Andreassen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   
 

  

Kopi til: 

Sysselmannen på Svalbard 

 

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.nve.no/arealplan
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Longyearbyen lokalstyre - Varsling om oppstart av delplan D49 
Gruvedalen - Uttalelse fra Avinor 

 
Vi viser til Deres brev av 24.11.2017 vedrørende varsel om oppstart av delplan D49 Gruvedalen. 
 
Delplanen gjelder nye boliger i Gruvedalen, felt B14 og UA7 med tilhørende vei og gang-/sykkelvei. 
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegg for nye, trygge og fremtidsrettede boliger med variert 
størrelse samt gode leke- og møteplasser for lokalmiljøet. 
 
 
1. Innledning 
 
Revidert restriksjonsplan for Svalbard lufthavn Longyear ble vedtatt av Samferdselsdepartementet 
04.09.2014 i henhold til Luftfartsloven § 7-14, første ledd. 
 
Videre har Luftfartstilsynet den 31.05.2016 med hjemmel i § 1 i Forskrift om sertifisering av 
flyplasser mv. datert 25.08.2015, jf. artikkel 6 i EU-forordning nr. 139/2014, sertifisert Svalbard 
lufthavn Longyear med Svalbard lufthavn AS som flyplassoperatør. 
Utformingskravene i EU-regelverket er nedfelt i European Aviation Safety Agency (EASA) 2015, 
Annex to ED Decision 2015/001/R – Certification Specifications and Guidance Material for 
Aerodromes (CS-ADR-DSN). 
 
Planområdet ligger ca. 4440 – 4720 meter sørøst for landingsterskel til bane 28 (fra øst) ved 
Svalbard lufthavn Longyear. 
 
 
2. Høyderestriksjonsflater/hinderflater i vedtatt restriksjonsplan for Svalbard lufthavn 
 
Planområdet ligger i sin helhet innenfor den koniske flaten som er en 
høyderestriksjonsflate/hinderflate i restriksjonsplanen for lufthavnen, jf. EASA-krav CS ADR-
DSN.H.415 og CS ADR-DSN.J.480 gjeldende fra 01.09.2015 samt §§ 3.1 og 3.4 i vedtatt 
restriksjonsplan av 04.09.2014. 
 
For den delen av planområdet som skal bebygges, ligger den koniske flaten (hinderflate) på  
kote 89 meter over havet (moh) nærmest lufthavnen og stiger jevnt med 5 % til kote 93 moh lengst 
unna lufthavnen. Siden terrenghøyden innenfor det samme området ligger på ca. kote 30 – 40 
moh, vil ikke den planlagte boligbebyggelsen eller bruk av byggekraner komme i konflikt med den 
koniske flaten (hinderflate). 
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Det må legges inn maksimal tillatt byggehøyde for det enkelte utbyggingsformål i delplanen som 
ikke er i konflikt med den horisontale flaten (hinderflate). 
 
Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering, 
registrering og merking av luftfartshinder: 
http://www.luftfartstilsynet.no/flysikkerhet/Oppstilling_og_bruk_av_kraner 
 
 
3. Byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg 
 
Planområdet er vurdert med hensyn til byggerestriksjoner for flynavigasjonsanleggene ved 
Svalbard lufthavn, jf. § 6 i Forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste, 
BSL G 6-1 av 27.06.2011 samt §§ 4.1 og 4.4 i vedtatt restriksjonsplan. 
 
Byggerestriksjonskrav (BRA-krav) er gitt av flynavigasjonsanlegget LOC28 med 58 moh. 
 
Avinor ber om at følgende planbestemmelse tas inn i delplanen:  
 

Krav til radiotekniske vurdering: 
Alle søknader om nye bygg, anlegg, tilbygg og endring på eksisterende bygg som inkludert 
takkonstruksjon overstiger kote 58 meter over havet, skal sendes Avinor Flysikring for 
radioteknisk vurdering og godkjenning. Med søknaden må det følge konkrete 
fasadetegninger, tegninger av tak, materialvalg, plassering og fasaderetning.  
Longyearbyen lokalstyre kan ikke gi igangsettingstillatelse før det foreligger positiv 
radioteknisk vurdering for byggene/tilbyggene/fasadeendringene. 
Det settes ingen krav til radioteknisk vurdering ved bruk av kran, uansett type, til oppføring 
av bebyggelse og anlegg. 

 
Radiotekniske vurderinger bestilles og bekostes av tiltakshaver (utbygger).  
Bestilling sendes til Avinor Flysikring AS på følgende e-post: post@avinor.no 
 
 
4. Flystøysoner 
Til orientering er planområdet ikke berørt av gjeldende flystøysoner for Svalbard lufthavn. 
 
 
5. Avsluttende merknader 
 
Dersom overnevnte forhold ikke hensyntas i det videre planarbeidet, dvs. bestemmelsen i  
punkt 3 (krav til radiotekniske vurderinger), vil Avinor senere vurdere å fremme innsigelse til 
delplan 49 i medhold av Svalbardmiljøloven § 50, 4. ledd. 
 
Påpekte forhold i dette brev bør innarbeides som utredningspunkter i planprogrammet til delplan 
49. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Avinor AS  
 
Einar K Merli 
Arealplanlegger 
Masterplaner og arealdisponering 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 
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