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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 
Lasteanlegget på Hotellneset ble i mars 2011 ødelagt av naturkreftene. Dette medførte at hverken 
lasteanlegget eller kullkaia kan brukes. Store Norske ønsker å bygge nytt kaianlegg med plass for nytt 
lasteanlegg ved den gamle kullkaia på Hotellneset.  Med hjemmel i svalbardmiljøloven § 49, andre 
ledd, som lyder; ”arealplan, eller deler av den, tas opp til revisjon ettersom forholdene gjør det 
påkrevd”, krever Longyearbyen lokalstyre at det blir utarbeidet ny delplan for å få regulert dette inn i 
gjeldende plan for Hotellneset.   

 
Oversiktsbilde Hotellneset. Foto Birger Amundsen. 

 

 
Det gamle lasteanlegget på kullkaia. 
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1.2 Formål med delplanen 
Planarbeidet har som hovedmål å legge til rette for gjenoppbygging av kaianlegget slik at det 
tilfredsstiller dagens krav og behov.  

1.3 Fastsettelse av planområdet 
Det aktuelle området ligger innenfor gjeldende delplan for Hotellneset og berører områder som er 
avsatt til naust og gruvedrift med tilhørende aktiviteter. Nye formål vil være vei, annet veiareal, kai 
og havneområde i sjø, i tillegg til gruvedrift med tilhørende aktiviteter.  
 
Planområdet dekker et landareal på ca. 47 dekar og har blitt justert noe etter planprogrammet: 
 Sjøområdet er tatt med ut til 100 meter fra kystlinjen.  
 Planområdet er innskrenket i nord da plasseringen av den nye kaia nå er avklart. Den nye 

kaia kan bygges der den gamle står og det er dermed ikke behov for å planlegge for et større 
område.  
 

 

Planavgrensning. 
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2. PLANPROSESSEN 

2.1 Oppstart av planarbeid 
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort ved brev til høringsinstanser og ved følgende annonse i 
Svalbardposten 30. september 2011: 
 
Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for ny kullkai på Hotellneset  
I henhold til svalbardmiljøloven kpt VI, § 51 kunngjøres herved igangsatt arbeid med delplan og 
offentlig ettersyn av planprogram for ny kullkai på Hotellneset i Longyearbyen.  
Planen utarbeides av LPO arkitekter på oppdrag fra Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS.  
Planarbeidet har som hovedmål å legge til rette for oppgradering og utvidelse av kai- og 
lasteanlegget på Hotellneset etter at eksisterende anlegg ble ødelagt i vinter.  
Planprogrammet er lagt ut til offentlig ettersyn i Næringsbygget. Innspill til planprogrammet og 
planarbeidet generelt kan rettes skriftlig til LPO arkitekter innen fredag 21. oktober 2011.  
LPO arkitekter as v/ Ingvild Sæbu Vatn  
Vei 601 2a | Postboks 577 | 9171 Longyearbyen  
tlf. 98 25 92 82 | e-post: isv@lpo.no 

Planprosessen er beskrevet slik i planprogram: 

Arbeidet fram til formelt planvedtak i lokalstyret gjennomføres i følgende faser: 
- Vedtak om oppstart av planarbeid og godkjenning av planprogram  
- Evt. justering av planprogrammet 
- Endelig fastsetting av planprogrammet 
- Utarbeidelse og innsendelse av detaljert delplan 
- Førstegangsbehandling og vedtak om offentlig ettersyn av planforslaget 
- Evt. bearbeiding av planforslaget 
- Andregangs behandling og vedtak av planforslaget 

 

2.2 Innspill til planprogram 
Sysselmannen på Svalbard informerer om at nye opplysninger viser at Lenhovda-brakka er satt opp i 
1945, og automatisk freda. Planprosessen må vise hvordan den skal tas vare på, og bygningen og 
sikringssonen skal vises i kartet. Sysselmannen vil komme tilbake til om den eksisterende kaia er 
automatisk freda eller ikke når undersøkelsene er ferdige.  

Det påpekes at dersom kaia skal benyttes til båter i persontrafikk, må det tilrettelegges for trygg 
tilkomst for gående og syklister samt parkering og snuplass for denne type aktivitet samt nødvendig 
sikring av industridelene på kaia. 

Sysselmannen vurderer at det må belyses hvordan man vil håndtere lokalitet 20110042 i 
Grunnforurensningsdatabasen ved en utbygging.  

Det opplyses også om at det vil bli etablert en ny standard for arealplaner etter svalbardmiljøloven, 
og ber om at denne blir lagt til grunn ved utarbeidelse av plankartet. 

Longyearbyen lokalstyre informerer om at havne- og farvannsloven gir Longyearbyen lokalstyre 
samme myndighet som fastlandskommuner og at denne lovens § 27 beskriver tiltak som krever 
tillatelse.  
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Det bes vurdert om etablering av kai/terminal påvirker framkommelighet og sikkerhet i 
skipstrafikkbildet. 

Kystverket fikk planprogrammet etter at høringsfristen hadde gått ut og ønsker videre dialog om 
saken, da de ikke har hatt tid til grundige vurderinger.  

Det savnes en redegjørelse for bakgrunnen for ønsket om utvidelse, og følgene av en økt bruk og 
trafikk i sjøområdet.  

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard har ingen merknader. 

Norsk Polarinstitutt har ingen merknader til forslag til planprogram. 

Avinor Svalbard lufthavn forutsetter at man legger til grunn gjeldende byggerestriksjonskart for 
Svalbard Lufthavn. 

 
Utsnitt byggerestriksjonskart for Svalbard lufthavn. 

 

2.3 Offentlig ettersyn 
Miljø- og næringsutvalget behandlet planforslaget i møte 5. mars 2012 og vedtok å legge det ut til 
offentlig ettersyn. Frist for merknader ble satt til 30. april 2012. Det kom tre uttalelser til planen: 
 
Kystverket har ut fra havne- og farvannsmessige hensyn ingen spesielle merknader til planforslaget. 
Kystverket opplyser om at alle inngrep i sjøområder, så som bygging av kai, utlegging av flytebrygger 
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eller lignende, vil måtte gjennomgå særskilt behandling i forhold til havne- og farvannslovens § 27 før 
tiltaket settes i verk. Havne- og farvannsloven er gjort gjeldende på Svalbard ved forskrift 30.12.2009 
nr. 1846 om havner og farvann på Svalbard (Svalbardforskriften). Ifølge § 4 i denne forskriften vil rett 
myndighet for behandling av søknaden om slikt tiltak og avgjørelse etter havne- og farvannsloven 
være Longyearbyen Lokalestyre. 
 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard har ingen merknader til 
planforslaget. 
 
Sysselmannen har kommentarer til feil kodebruk i plankartet i forhold til planstandard for Svalbard 
som er under utarbeiding. Parkering er i planforslaget gitt kode 2082 - parkeringsplass. I utkastet til 
Svalbardplan er det kun hovedkoden 2080 - parkering som er gyldig. 
 
Kaiområdet i planforslaget har fått kode 2041 – kai. Også for dette formålet er utkastet til 
Svalbardplan enklere, kun hovedformålet 2040 – havn er gyldig. 
 
Sysselmannen mener videre at arealene som er avsatt til trafikkformål er i minste laget for å ivareta 
veigrunn gang-/sykkelvei og parkering. Kjørevei og gang-/sykkelvei må skilles tydeligere, og arealet 
bør økes. 
 
Longyearbyen Lokalstyre ba i anmodning om oppfølging av høringsuttalelser den 7. mai 2012 om at 
plankartet og de utfyllende bestemmelsene justeres slik at uttalelsen fra Sysselmannen ivaretas. 
 
Det siste planforslaget er justert for å ivareta Sysselmannens merknader. Parkering har fått koden 
2080, formålet kai er byttet ut til fordel for 2040 havn, og vei og parkeringsarealer er utvidet. 
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3. DAGENS SITUASJON 

3.1 Forhold til overordnede planer og mål 
Tiltaket forholder seg til svalbardmiljøloven kapittel VI Arealplanlegging i planområdene. 

Planområdet omfattes av arealplan for Longyearbyen 2009 – 2019 og det er delplan for Hotellneset 
fra 2008 som gjelder. Området er avsatt til gruvedrift med tilhørende aktiviteter og naust. I 
planbeskrivelsen står det: 

Gruveområde  
Det aktuelle området tenkes utnyttet på samme måte som i dag, dvs. i forbindelse med 
uttak/deponering/mellomlagring/transport.  
 
Området gis adkomst fra hhv kryss ved flyplassvegen og kryss utenfor traverskrana. 
 
Parkering forutsettes å foregå innenfor området. 
 
Naustområde 
Det aktuelle området tenkes utnyttet for etablering av tradisjonelle naust, dvs at det tillates benyttet 
på privat basis.  
 
Parkering forutsettes å foregå innenfor området. 
 
Teoretisk tillates totalt hhv 2.900 m2 og 5.300 m2 bebyggelse i de to delområdene. 
 
Maks gesimshøyde er satt til 7 meter. 
 

 
Utsnitt delplan for Hotellneset. 
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Havne- og farvannsloven § 27 beskriver tiltak som krever tillatelse av kommunen:  

Bygging, graving, utfylling og andre tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i 
kommunens sjøområde, krever tillatelse av kommunen hvor tiltaket skal settes i verk. Som tiltak 
regnes bl.a. fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer, luftspenn, utdypning, dumping, 
akvakulturanlegg, opplag av fartøy, lyskilder, kabler og rør. Kommunen kan ikke gi tillatelse til tiltak 
som vil stride mot bestemmelser gitt i eller i medhold av loven her. 

Longyearbyen lokalstyre har tilsvarende forvaltningsansvar som kommuner har innenfor 
Longyearbyen arealplanområde, gitt i Forskrift om havner og farvann på Svalbard § 4.  

3.2 Naturmiljø 
Området er preget av lang tids bruk i forbindelse med mellomlagring og utskipning av kull. Det synes 
ikke å finnes spesielle naturverdier innenfor planområdet som er i konflikt med planlagt utvikling.  

3.3 Kulturminner  
Etter at delplanen for Hotellneset ble vedtatt i 2008, har det kommet fram nye opplysninger om bygg 
fra 1945 eller eldre på Hotellneset. I 1945 ble det satt opp flere ferdigbrakker fra den svenske 
leverandøren Lenhovda i Longyearbyen. Den røde brakka på sjøsiden av veien rett før kullkaia er en 
av disse, og brukes i dag til administrasjonsbygg for kullager- og kaivirksomheten til SNSK. Brakka ble 
totalombygd på 80-tallet. 

I forbindelse med prosessen med å bygge ny kai har Sintef gjort undersøkelser av den gamle 
kaikonstruksjonen for å slå fast om det er elementer i denne som er fra 1945 eller før. Konklusjonen i 
Sintefs rapport er at de ikke har funnet slike elementer. Sysselmannen har uttalt at kaia har en viss 
verneverdi da det er en interessant trekonstruksjon som det ikke finnes mange av i dag, men 
kommer ikke til å vedtaksfrede den (i følge skriftlige kilder er den ikke automatisk fredet).  
 

 
Kullkaia sett fra småbåthavna (sør), med ring rundt Lenhovdabrakka. 
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3.4 Trafikk   
Området er tilgjengelig med regulert vei fra sør og nord fram til formålsgrensen for område for 
råstoffutvinning. Innenfor området er det ikke tilrettelagt for annen trafikk enn den virksomheten 
som finner sted der og adkomst og parkering for arbeidsplassene. 

3.5 Bebyggelse og anlegg 
I tillegg til den omtalte Lenhovdabrakka er det to brakker som ligger ved kystlinja og en trafo litt 
lenger inn på området. Området er ellers preget av store installasjoner knyttet til lasting av kull og 
noen mindre midlertidige bygninger. 

Avinors byggerestriksjonskart for området rundt Svalbard Lufthavn gir føringer for ny bebyggelse i 
området.  

Kullkaia er underlagt ISPS-krav og tilgangen til kaia begrenses av et gjerde i overgang mellom kai og 
land.  

3.6 Eiendomsforhold 
Det er Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS som er grunneier i dette området, som ligger under 
gnr/bnr 22/1.  
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4. GROVMASKET RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 

4.1 Naturgitte forhold 
Området er ikke vurdert som utsatt for ras eller flom.  

Hotellneset er morenegrunn med løse masser og bratte skråninger under vannlinja. Området er 
antatt å være geoteknisk ustabilt. Ved tiltak i området må konstruksjon og belastning vurderes for å 
unngå utglidning av massene.   

Springflo i sjø og økt havnivå kan føre til erosjon i strandlinja, noe som kan skade bygningsmasse og 
installasjoner. Når det bygges nye installasjoner, må det legges til grunn at vannstanden kan øke. Når 
masse eroderer slik at eksisterende bygninger og kulturminner står i fare for å gli ut, må det 
etterfylles med masse, eller bygningene må flyttes. 

4.2 Infrastruktur 
Delplanen endrer ikke adkomstsituasjonen for utrykningskjøretøy ved brann og redningssituasjoner. 
Det er to mulige adkomster til området.  

Det nye lasteanlegget representerer en betydelig forbedring av sikkerheten i området, både når det 
er i bruk og når det ikke er i bruk. På sikt er det planer om å bygge haller til kullagring, slik at 
forurensningen knyttet til lagring av kull vil reduseres betraktelig.  

En etablering av gang- og sykkeltrasé fram til kaiområdet vil bedre trafikksikkerheten for disse 
trafikantene. Området må sperres av for denne type trafikk når lasting av kull foregår.  

Det legges til grunn at tiltaket vil ikke føre til vesentlig økning i skipstrafikken. 

4.3 Tidligere bruk 
Området er i lengre tid brukt til mellomlagring av kull og det er registrert forurensning i grunnen 
(lokalitet 20110042 i databasen for grunnforurensing). Denne er kategorisert med påvirkningsgrad 2. 
Påvirkningsgrad 2 brukes der det ligger forurensning på en eiendom, men det er dokumentert at 
forurensningen ikke medfører uakseptabel risiko for helse og miljø med dagens arealbruk. Ved tiltak i 
delplanområdet gjelder den generelle aktsomhetsplikten i svalbardmiljøloven § 65. 
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5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

5.1 Kai 
For å gjenopprette kaifunksjonen på Hotellneset etter uværet som førte til at det gamle lasteanlegget 
kollapset, er det nødvendig å bygge en ny kai. Store Norske Spitsbergen Grubekompani ønsker å ta i 
bruk et mobilt lasteanlegg, og trenger en kai med god kapasitet og stor nok dybde.  
 

 
Eksempel på mobilt lasteanlegg 

 
Den eksisterende kaia har en dybde på ca 7 meter, og ved lasting av båter har det forekommet at 
disse har blitt liggende på bunnen for så å bli tauet ut ved høyvann. Av praktiske og 
sikkerhetsmessige grunner ønsker man nå å bygge lenger ut for å få en kai som er dypere enn den 
gamle.  
 

 
Snitt planlagt kai (Rambøll) 
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Plan planlagt kai (Rambøll) 
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5.2 Kulturminner 
Lenhovdabrakka er automatisk fredet, og er i dag i bruk som administrasjonsbygg. Sikringssonen 
rundt bygget er redusert til 5 meter ut fra vegglivet på den opprinnelige brakka for å muliggjøre drift 
av kaia.  

 
Lenhovdabrakka sett fra vest 

     
Interiør fra verksted og oppholdsrom. 

5.3 Adkomst 
Kullkaia fungerer som avlastningskai for Bykaia i perioder når den ikke brukes til kullasting. For å ta 
imot båter i persontrafikk er det tilrettelagt for adkomst for gående, syklende, biler og busser inn til 
området.  

Det skal etableres en snuplass med muligheter for parkering og manøvrering med busser og biler i 
forbindelse med persontrafikk. Adkomsten til kaiområdet sperres av med bom i perioder når 
kullasting foregår. 

5.4 Bebyggelse 
Det er ikke planlagt ny bebyggelse innenfor planområdet.  
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6. UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL PLANEN 
 
Dato:     21.08.2012 

Dato for siste revisjon: 

Lokalstyrets vedtaksdato: 

I medhold av svalbardmiljøloven § 49, siste ledd bokstav a), gjelder disse bestemmelsene for 
området som på plankartet er avgrenset med plangrense. 

I 

Formålet med delplanen er å legge til rette for bygging og drift av kai på Hotellneset. 

Delplan for ny kai på Hotellneset erstatter deler av Delplan for Hotellneset (2008) i plankart. Hvis 
utfyllende bestemmelser i planene ikke er i strid med hverandre, vil alle bestemmelsene gjelde. Der 
det er motstridende bestemmelser, skal de sist vedtatte gjelde.  

II 

I medhold av svalbardmiljøloven § 49 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) Kabler skal legges i bakken. Alle kabelgrøfter/-traseer skal dokumenteres og tegnes inn på 
kart over området.  

e) Alt terrengarbeid skal utføres skånsomt. All transport utenfor vei skal foregå på frosset og 
snødekt mark. Midlertidige terrengskader skal repareres.  
 

III 

I delplanen er det avsatt områder til følgende formål:  
 
Områder for råstoffutvinning      SML § 49.4  
- Gruvedrift med tilhørende aktivitet 

 
Viktige ledd i kommunikasjonssystemet    SML § 49.6  
- Vei 
- Gang-/sykkelvei 
- Havn 
- Parkering 

 
Områder for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag  SML § 49.8  
- Havneområde i sjø 
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IV 

I medhold av § 49 i svalbardmiljøloven, gis følgende bestemmelser om bruk og utforming av arealer 
og bygninger:  

1 Områder for råstoffutvinning  

1.1 Gruvedrift med tilhørende aktiviteter 
a) Områdene skal benyttes til gruvedrift med tilhørende bebyggelse og anlegg, herunder 

deponering, mellomlagring og transport av masser.  
 

2 Kulturminner 

2.1 Administrasjonsbygg 
a) Dagens administrasjonsbygg, oppført i 1945, er automatisk fredet i henhold til 

svalbardmiljølovens § 39. Tiltak ut over vedlikehold må godkjennes av riksantikvaren etter 
svalbardmiljølovens § 45. Sikringssonen for kulturminner er fastsatt av Sysselmannen i 
henhold til vedtak. 

 
3 Viktige ledd i kommunikasjonssystemet    

3.1 Vei 
a) Kjøreveier skal ha linjeføring og utforming som vist på plankartet. Mindre justeringer av 

veitraseen kan gjøres ved opparbeidelse for å gi best mulig terrengtilpasning. 
b) Atkomstveien skal utformes med en total veibredde på 7 meter. Innenfor formålet som har 

en bredde på 9 meter tillates også veiskråninger, forstøtningsmurer, grøfter og annet 
veiareal. 

c) Veien er stengt med bom. Fra bommen er veien privat. Arealene på den private veien brukes 
til havnevirksomhet når veien er avstengt. 

 
3.2 Gang-/sykkelvei 

a) Gang-/sykkelvei skal anlegges innenfor dette formålet. Den skal utformes med en total 
veibredde på 2 meter. Innenfor formålet som har en bredde på 3 meter tillates også 
veiskråninger, forstøtningsmurer, grøfter og annet veiareal. 

b) Kjørevei og gang-/sykkelvei skal være adskilt med grøft.  
c) Det skal legges til rette for krysning av gang-/sykkelvei for adkomst til parkering. 

 
3.3 Havn 

a) I området kan det anlegges havn med nødvendige innretninger for fortøyning, vann- og 
elektrisk forsyning og lignende samt nødvendige navigasjonsinnretninger. 

b) Innenfor området tillates foretatt utfylling i sjø. 
c) Formålsgrense mot havneområde i sjø er å regne som byggegrense. 

 
3.4 Parkering 

a) Nødvendig parkeringsareal skal opparbeides innenfor dette formålet. 
 

4 Områder for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag  

4.1 Havneområde i sjø 
a) I havneområde i sjø er det tillatt med etablering av fortøyningsbøye og andre tiltak som 

gjelder drift av havnen.  
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