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1. gangs behandling Delplan D37 Hotellneset 
Utvalg Utv.saksnr. Møtedato 
Teknisk utvalg 17/27 10.10.2017 

 
Teknisk utvalgs behandling 10.10.2017: 
Arealplanlegger Hanne Karin Tollan orienterte innledningsvis om saken. 
Utvalgsleder Robert Nilsen satte fram flg. forslag: 
Ny formulering av § 3.8 4. ledd i planbestemmelsen: 
"Innenfor felt BKB7-9 kan det tillates midlertidige tiltak som f.eks. vindskjul og andre installasjoner med 
formål å legge til rette for ferdsel og friluftsaktiviteter, jf. § 2.19. Før det gis tillatelse til permanente 
tiltak/deling i felt BKB7-9 skal det foreligge samtykke fra Teknisk utvalg. Slikt samtykke bør ikke gis 
dersom tiltaket/delingen er til hinder for fremtidig utvikling av større næringsetablering for sjørettet 
virksomhet."  
Nytt punkt: 
Administrasjonen bes utrede mulighet for tiltak i sjø for etablering av mindre bryggeanlegg, eksempel 
småbåtanlegg/forankringspunkt slik at hjemmelshaver for de naustene som er tilknyttet sjørelatert 
aktivitet kan ha en plass i tilknytting til sitt naust, og innarbeide dette i planbeskrivelsen. 
 
Stein-Ove Johannessen foreslo at siste setning i Nilsens endringsforslag tas ut. 
Ved alternativ avstemming mellom Nilsens endringsforslag og Johannessens forslag ble Nilsens 
forslag vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Nilsens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Administrasjonssjefens anbefaling enstemmig vedtatt. 
 

Teknisk utvalgs vedtak 10.10.2017: 
Forslag til DELPLAN D37 FOR HOTELLNESET, sist datert 29.09.17 legges ut til offentlig ettersyn i 
samsvar med Svalbardmiljøloven §§ 50 og 51. 

Før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn skal kryssområdet vei 600 x vei 618 x vei 620 utformes 
iht. gjeldende normkrav og hensiktsmessig linjeføring for hovedvegsystemet innarbeides i samsvar 
med føringer fra Longyearbyen lokalstyre. 

Ny formulering av § 3.8 4. ledd: 
"Innenfor felt BKB7-9 kan det tillates midlertidige tiltak som f.eks. vindskjul og andre installasjoner med 
formål å legge til rette for ferdsel og friluftsaktiviteter, jf. § 2.19. Før det gis tillatelse til permanente 
tiltak/deling i felt BKB7-9 skal det foreligge samtykke fra Teknisk utvalg. Slikt samtykke bør ikke gis 
dersom tiltaket/delingen er til hinder for fremtidig utvikling av større næringsetablering for sjørettet 
virksomhet." 

Administrasjonen bes utrede mulighet for tiltak i sjø for etablering av mindre bryggeanlegg, eksempel 
småbåtanlegg/forankringspunkt slik at hjemmelshaver for de naustene som er tilknyttet sjørelatert 
aktivitet kan ha en plass i tilknytting til sitt naust, og innarbeide dette i planbeskrivelsen. 

Anbefaling:  
Forslag til DELPLAN D37 FOR HOTELLNESET, sist datert 29.09.17 legges ut til offentlig ettersyn i 
samsvar med Svalbardmiljøloven §§ 50 og 51. 

Før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn skal kryssområdet vei 600 x vei 618 x vei 620 utformes 
iht. gjeldende normkrav og hensiktsmessig linjeføring for hovedvegsystemet innarbeides i samsvar 
med føringer fra Longyearbyen lokalstyre. 
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Saksopplysninger: 
Forslagstiller og plankonsulent  
Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK) er forslagstiller for delplan D37 Hotellneset. 
Multiconsult AS er plankonsulent. Fagtematiske delutredninger er utført av div fagkonsulenter slik det 
fremgår av vedlegg til delplanen. 
 
Planprosess og medvirkning 
06.09.17:   Utkast planprogram vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn, TU-sak 23/16  
16.09.17:   Varslet oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram  
21.10.16:   Hørings-/varslingsfrist for planprogram 
15.11.16:   Planprogram fastsatt av TU (sak 16/34) 
nov 16 - juli 17: Produksjon av plan- og utredningsmateriale  
21.07.17:   Planforslag oversendt fra forslagstiller for fremleggelse til politisk behandling   
29.08.17:   Foreløpig gjennomgang av planforslag i TU (sak 17/24) hvor føringer ble gitt 
29.09.17:  Revidert planforslag oversendt fra forslagstiller for fremleggelse til 1. gangs 

behandling i samsvar med sml 
 
Medvirkningsopplegg med gjennomført interessentkartlegging og dialogmøte med aktuelle 
aktører/parter fremgår av den vedlagte planbeskrivelsen.  LL ved enhet for plan og utvikling har deltatt 
i prosjektmøter og vært kontaktledd med øvrige fagenheter i LL. 
 
Planstatus  
Planområdet er i gjeldende arealplan 2016-2026 (vedtatt 20.01.17) avsatt til formålene næring og 
havn og til havneområde i sjø. Krav til delplan er hjemlet i utfyllende bestemmelser § 48.3. 
Bestemmelsesområde BOP4 hjemler krav til delplan før tillatelse til tiltak eller virksomhet kan gis (jf. § 
48.4). Planens avgrensning er i dette planarbeidet utvidet mot sør for å innlemme byggeområde 
tilknyttet småbåthavna. 

Sitat planbeskrivelse arealplan 2016-2026: 
«.../.. Delplanen skal sikre bestemmelser om utnyttelse, plassering av bygninger, interne veier 
etc. Dette er avgjørende for å kunne utnytte arealene på en best mulig måte, og sikre at 
området kan fremstå «ryddig og rent», og som Longyearbyens næringspark..../..» 
 

Hensikten med planarbeidet 
Fastsatt planprogram, TU-sak 16/34: 

Planarbeidet har som hovedformål å fremskaffe det formelle plangrunnlag i form av en delplan 
for området, som åpner for å starte arbeidet arealplanen og andre strategiske dokumenter 
legger til rette for, og samtidig viderefører utviklingsarbeidet som SNSK har igangsatt. 
I tråd med dette legges det opp til etablering av tyngre næring, industri og lager, herunder 
ulike former for sjøretta transport‐ og logistikkvirksomhet. 
På denne måten legges det også tilrette for byutvikling av mer sentrumsnære områder som 
følge av at tilsvarende virksomheter relokaliseres til Hotellneset. 

 
Politisk føring avfallsanlegg 
Lokalstyret sak 17/16 (12.04.16): 

Nytt avfallsanlegg bygges på Hotellneset. Det forutsettes at nytt avfallsanlegg bidrar til en 
rasjonell og hensiktsmessig drift av avfallshåndteringen, er energieffektivt (f.eks. 
solcellepaneler) og gir gode arbeidsforhold. Konferanse-/møteromdelen trekkes ut og 
anleggets øvrige ytre utforming skal samsvare med det bygningsmessige uttrykket som for 
øvrig vil gjelde for Hotellneset (jfr. arbeidet med delplan for Hotellneset). 
Det forutsettes at støvproblematikken for kullageret til SNSK på Hotellneset løses. 
Administrasjonen bes jobbe videre med dette.Administrasjonen bes om å inngå samarbeid 
med naturlige partnere, som f.eks. med SNSK som forvalter av grunneiendommen, for 
utarbeidelse av delplan for Hotellneset.  
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Planforslag D37 Hotellneset 
Planforslaget består av plankart, utfyllende bestemmelser og retningslinjer, planbeskrivelse med 
konsekvensvurdering og vedlagt prosjektmateriale/temautredninger. Delplanen tilrettelegger for 
utvikling og utbygging av Hotellneset til tyngre og lettere næring, industri, lager og havn - med 
tilhørende samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Arealberedskap for midlertidige og permanente 
virksomheter i tråd med dette formålet, bidrar til gjennomføring av ønsket byutvikling/transformasjon 
av sentrumsnære områder på trygg grunn i Longyearbyen. 

Planområdet er totalt 378 daa, hvorav byggeområde til næring/industri/lager er 145 daa. 53 daa er 
avsatt til særskilt anlegg/bebyggelse (renovasjonsanlegg, renovasjonsanlegg, kulllager, tankanlegg, 
tele/data), 30 daa til havneformål og 9 daa er avsatt til naust- og kombinasjonsbebyggelse uten 
tillatelse til varig opphold. 

Planmaterialet omfatter konsekvensvurdering med utredningstema slik fastsatt i planprogram. Det 
henvises til vedlagte plandokumenter for forslagstillers beskrivelse og vurdering av konsekvens og 
virkning. Utredningstema med vurdert negativ konsekvens er støv og landskap. 

Det henvises til vedlagte planbeskrivelse og øvrig planmateriale for presentasjon av 
planforslaget. 
 

Vurdering: 
Planprosess, planmateriale og utredningskrav 
I henhold til svalbardmiljøloven § 49 skal planen inneholde en planbeskrivelse som redegjør for 
hvordan hensynet til miljø (herunder naturmiljø, kulturminner og estetikk) og lokalsamfunn (herunder 
sikkerhet og barns behov) blir ivaretatt. Dersom planen kan få virkninger for miljøet utenfor 
planområdet, skal redegjørelsen også omfatte dette.  

I arealplansammenheng skal virkning og konsekvens av planlagt arealbruk vurderes og dokumenteres 
som del av planmyndighetens beslutningsgrunnlag mht. planens gjennomførbarhet. Delplan D37 for 
Hotellneset avsetter areal til forskjellige formål, men det er usikkerhet knyttet til hvilke virksomheter 
som vil bli etablert og hvilke virkninger disse vil ha på miljø og samfunn. Det er derfor lagt til grunn at 
flere virksomheter delplanen arealmessig åpner for (eks. tankanlegg, havneformål og sjøretta 
næring/fiskemottak) vil utløse krav om særskilt konsekvensutredning iht. sml § 59. Dette innebærer at 
det må gjennomføres ytterligere utredninger som grunnlag for søknad om tillatelse til virksomheter 
med mer en ubetydelig virkning på naturmiljøet utenfor planområdet, eller betydelig og langvarig 
virkning for miljø og samfunn i planområdet. Sysselmannen er vedtaksmyndighet etter sml § 59 og 
avgjør om senere søknader for konkrete utbyggingsprosjekt utløser krav til særskilt 
konsekvensutredning på virksomhetsnivå.  

På kort sikt er det kartlagt mest aktuelt med etablering av næringsvirksomhet i form av lager/logistikk, 
kontor, verksted og produksjonsbedrifter som ikke har betydelig virkning på naturmiljøet, og som 
derved kan etableres med hjemmel i delplanen og uten ytterligere krav til konsekvensvurdering. Dette 
gjelder for de fleste næringer aktuelle for flytting fra sentrale områder hvor vedtatt arealstrategi tilsier 
transformasjon til bolig- og sentrumsformål på trygg byggegrunn.  Dokumentasjonskrav for slik 
etablering følger av planens utfyllende bestemmelser og retningslinjer. 

Krav til utredning for delplan D37 Hotellneset (jf. sml § 49) er gitt i planprogram fastsatt 15.11.17. Etter 
administrasjonens vurdering foreligger et tilfredsstillende utredningsmateriale og beslutningsgrunnlag i 
samsvar med fastsatt planprogram og iht. sml §§ 49 og 50.  

Hovedutfordring i planarbeidet er å gi robuste og samtidig tilstrekkelig fleksible rammer og føringer for 
utvikling av Hotellneset som Longyearbyens næringsområde, med arealberedskap tilpasset flest mulig 
aktører og virksomheter som kan være aktuelle for etablering i planområdet. Eksisterende arealbruk 
som kullager og utskipingskai for kull skal videreføres og sikres nødvendige forutsetninger for drift. 
Planens hensikt på kort sikt er å avklare egnet lokalisering av nytt avfallsanlegg for Longyearbyen (jf 
vedtak i Lokalstyret 12.04.16, sak 17/16) og å tilrettelegge for relokalisering av eksisterende 
næringsbebyggelse i sentrumsnære områder slik at disse kan transformeres i samsvar med gjeldende 
arealplan 2016-2016. Krav og unntak knyttet til midlertidige tiltak og flytting av rubbhaller er særskilt 
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vektlagt og gjennomarbeidet for å sikre at nødvendige hensyn blir ivaretatt i byggesaksbehandlingen 
og for forutsigbarhet mht. gjennomføring og kostnadsvurdering for tiltakshavere/næringsaktører. 
Midlertidige tiltak og rubbhaller er unntatt rekkefølgekrav. For disse tiltakene er kun minstekrav mht. 
teknisk infrastruktur sikret, dette for å stimulere ønsket relokalisering av eksisterende næringsaktivitet i 
sentrum.  

Utforming av planmateriale med denne målsetting har vært krevende i prosess og produksjon. Dette 
mht. nivå på planens detaljering for å sikre fleksibilitet kombinert med tilstrekkelig styring og 
forutsigbarhet i byggesaksbehandling, og samtidig tilpasse omfang og innhold i planens 
konsekvensvurdering for å dokumentere at nødvendig hensyn til miljø og samfunn for avsatte 
arealbruksformål uten kjente byggeprosjekt er ivaretatt. Planmateriale og planprosess ivaretar etter 
administrasjonens vurdering nødvendige krav og hensyn i samsvar med lovverk, målsetting og gitte 
føringer/vedtak. Det er lagt til grunn at større og framtidige næringsetableringer og byggeprosjekt 
sannsynligvis vil utløse krav til særskilt konsekvensutredning, jf sml § 59. 

Utfyllende bestemmelser med retningslinjer er tilpasset sml og byggeforskrift for Longyearbyen og 
utformet med målsetting om å unngå dobbel hjemmel.  
 
Byggeområder  
Delplanen har avsatt byggeområder for utvikling og arealbehov i samsvar med gjeldende planer og 
føringer. Forslagstiller SNSK har i tillegg gjennomført arealbehovsvurderinger basert egne behov og 
dialog med potensielle aktører/interessenter. Konkrete og kjente utbyggingsprosjekt er hjemlet med 
fastsatt arealbruk og derved avklart lokalisering. Utfyllende bestemmelser og retningslinjer sikrer 
hensiktsmessig utvikling og utbygging internt på det enkelte felt. Administrasjonen vurderer denne 
detaljeringen og feltavklaringen som hensiktsmessig for de utfordringer og byggeprosjekt delplanen 
skal ivareta på kort og lengre sikt. 
 
Områder med fastsatt arealbruk  
Idrettsanlegg/hestesenter (BIA) 
Avfallsanlegg (BRE1) 
Naust/kombinasjonsbygg (BØA1-2) 
Kullager (BØA3) 
Tankanlegg (BØA4) 
Kabelanlegg (BØA5) 
Områder med kombinasjonsformål  
Innenfor BKB1-9 kan det tillates et eller flere av formålene næring/industri/verksted/lager/kontor. 
Sjørettet aktivitet som f.eks. maritim service og anlegg for mottak, lagring og produksjon av marine 
ressurser inngår i tillatte formål. Utvidelse av avfallsanlegg med tilhørende funksjoner er tillatt også 
innenfor områder avsatt til BKB2 og BKB3.  
 
For felt BKB1 som er den fredede «Svenskebrakka» gjelder særskilte krav for å ivareta kulturminnet. 
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Planforslag delplan D37 Hotellneset (nedkopiert) 

 
Veier, havner og andre viktige ledd i kommunikasjonssystemet 
Havneformål (SHA1-3) 
Havneområdene skal først og fremst sikres som åpne logistikk- og transportareal. Det er ikke tillatt å 
oppføre permanente byggetiltak innenfor dette formålet, kun midlertidig og mindre bygninger og 
tekniske installasjoner/anlegg som er nødvendig for driften av kaianlegget, f.eks. havnekontor, 
drivstoffanlegg, vann, renovasjonsløsning mm.  
Større utfyllinger og kaietableringer vil sannsynligvis utløse KU-krav på virksomhetsnivå, jf. sml § 59.   
 
Kryssutforming, kjørevei, gangvei/fortau med sideareal  
Hovedveisystem er avsatt til offentlig trafikkformål og forutsatt opparbeidet i samsvar med gjeldende 
normkrav før anleggene overtas av Longyearbyen lokalstyre. Dette gjelder Flyplassveien/vei 600, 
Bjørndalsveien/vei 620 og vei 618 langs fjorden. De offentlige hovedveiene gir avgrensning av større 
felt for utbygging. Vegsystem innenfor det enkelte felt inkl. interne adkomstveger er forutsatt å være 
private.  

Linjeføring for hovedvegsystem, kryssutforming, formålsavklaring/fastsetting av feltenes 
internvegsystem og trafikale løsninger generelt, har vært et sentralt tema i planarbeid og planprosess. 
Alternative løsninger og hensyn er avveid og drøftet. Den løsning som er innarbeidet i foreliggende 
planforslag vektlegger linjeføring i samsvar med eksisterende veger i området, samt 
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Bjørndalsvegen/vei 620 som primærveg ved utforming av kryss med Flyplassveien/vei 600. Krysset er 
dimensjonert for vogntog (VT) med kjøremåte B (forutsetter manøvrering i motsatt kjørebane) hvor 
vogntog kun kan kjøre inn i området via vei 620/Bjørndalsvegen og ikke vei 618 ned langs sjøen. 
Lastebil (L) vil kunne kjøre fritt, men med kjøremåte B. 

Administrasjonen vurderer at valgte løsning ikke gir tilfredsstillende trafikksikkerhet og 
fremkommelighet for større kjøretøy. Det henvises til gjeldende normkrav og anbefales at 
kryssområdet vei 600 x vei 618 x vei 620 utformes i samsvar med vegnormalen (Statens vegvesen, 
Håndbok nr N100 og V121). Dimensjoneringsgrunnlag er vogntog (VT) og kjøremåte A (manøvrering i 
egen kjørebane). Eventuelt andre presiseringer og justeringer for bedre trafikale løsninger bør 
innarbeides i plankartet samtidig med utvidet arealbeslag og oppgradert kryssløsning. Nødvendig 
areal til kryssutforming i samsvar med disse dimensjoneringskravene forutsettes avsatt til trafikkformål 
i plankartet. 

Forslagstiller SNSK er innforstått med administrasjonens anbefaling og vil gjennomføre nødvendig 
revisjon i samråd med LL v/teknisk enhet før ettersyn.  
 
Teknisk infrastruktur 
Planlagt utvikling av Hotellneset forutsetter etablering av vannforsyning, fjernvarmenett og spillvann 
(evt. renseanlegg) med tilkobling til overordnet ledningsnett. I tillegg må veganlegg i planområdet 
opparbeides i samsvar med gjeldende norm- og standardkrav. Etablering av teknisk infrastruktur med 
tilstrekkelig kapasitet er dokumentert gjennomførbar, men medfører svært store investeringer før 
området kan utvikles og utbygges i samsvar med delplanen.  

Delplanen hjemler rekkefølgekrav som forutsetter at nødvendig teknisk infrastruktur skal være etablert 
før det kan gis tillatelse til permanente tiltak. Dette kravet er nødvendig, men gir samtidig urealistisk 
store kostnader for den enkelte tiltakshaver. En forutsetning for å komme i gang med utvikling av 
Hotellneset som næringspark er derfor at det blir etablert en gjennomføringsmodell som fordeler 
anleggsbidrag, kostnader og ansvar på alle utviklingsaktører.  
 
Kullstøv og avbøtende tiltak 
Det henvises til vedlagte rapport: Støv fra transport, lagring og lasting av kull på Hotellneset – 
målinger og vurderinger (SNSK, 2016) og notat: Delplan for Hotellneset – vurderinger knyttet til 
svevestøv (NILU, 2017) 

Svevestøv og helsefare 
Svevestøv er fraksjon med liten partikkelstørrelse og som holder seg svevende i lufta over lengre tid, 
og som representerer helsefare. Basert på gjennomførte målinger har Norsk institutt for luftforskning 
(NILU) vurdert at luftkvaliteten i byggeområdene rundt kullageret ikke overskrider Miljødirektoratets 
grenseverdier, ref. T-1520.  

Svevestøv og grenseverdier mht. helsefare er vurdert tilstrekkelig dokumentert og ivaretatt i 
planforslaget. Utfyllende bestemmelser hjemler krav til at miljødirektoratets retningslinje for behandling 
av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520 skal gjelde for alle byggeområder innenfor planen.  
 
Nedfallstøv 
Nedfallstøv er fraksjon med partikkelstørrelse som ikke holder seg svevende over lengre tid, men vil 
falle ned på bakken. Nedfallstøv representerer ikke helsefare, men gir rengjøringsbehov, driftsulemper 
og økte vedlikeholdsutgifter (eks. ventilasjonsanlegg). 

Utfyllende bestemmelsene hjemler krav til avbøtende tiltak for redusert støvplage før det kan tillates 
permanente tiltak i byggeområdene nærmest kullageret (BKB2-5). 
Avbøtende tiltak 
SNSK er gjennom vilkår i gitte tillatelse fra Miljødirektoratet pålagt å begrense utslippene av kullstøv 
fra transport, omlasting og lagring av kull mest mulig. Mulighetene for ytterligere utslippsreduksjoner 
skal fortløpende vurderes. Aktuelle avbøtende tiltak er fysisk skjerming av kullager og lasteanlegg, 
bruk av støvdempende væske og lasting tilpasset værforhold. 
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Delplanen hjemler rekkefølgekrav som sikrer at det ikke kan gis tillatelse til permanente tiltak innenfor 
feltene BKB2-5 før avbøtende tiltak for å redusere sveve- og nedfallsstøv og forebygge driftsulemper 
som følge av støv fra kullanlegget er etablert i samsvar med dokumentert behov.  
 
Midlertidige bygg og anlegg 
Hotellneset skal utvikles til en ryddig og attraktivt næringspark med opparbeidet infrastruktur og 
permanente bygg i faste materialer. En sentral målsetting for planarbeidet er samtidig å tilrettelegge 
for relokalisering av eksisterende næringsaktivitet i Sjøområdet og øvrige sentrumsnære områder. For 
å stimulere denne transformasjonsprosessen er det nødvendig å kunne tilby tomter for rubbhaller og 
midlertidige bygg og anlegg uten for store etablerings-/investeringskostnader og hvor det kun stilles 
krav opparbeidelse av infrastruktur nødvendig for det konkrete tiltaket. Gjennom spesifiserte krav og 
unntak hjemlet i utfyllende bestemmelser § 2.19 styrer delplanen midlertidig virksomhet på en 
forsvarlig og hensiktsmessig måte uten at dette er til hinder for ønsket langsiktig utvikling av 
næringsparken.   

Midlertidige tiltak er unntatt rekkefølgekrav til avbøtende tiltak mht. nedfallstøv fra kullageret. Krav til 
grenseverdier for svevestøv og helsefare gjelder uansett. Administrasjonen vurderer dette som et godt 
grep tilpasset overordnet målsetting og vedtak både mht. eiendomsutvikling og tiltak for redusert 
støvplage fra kullageret. Dette fordi omfang og kostnad knyttet til støvreduserende tiltak er uavklart og 
derfor til hinder for etablering av permanent virksomhet.  Samtidig som aktuelle tiltak av midlertidig 
karakter har høy tålegrense for nedfallstøv, og derved kan utnytte arealene inntil avbøtende tiltak mht. 
kullstøv er avklart og etablert.  
 
Flytting av eksisterende rubbhaller fra sentrumsnære områder 
Delplanen tilrettelegger særskilt for flytting av eksisterende rubbhaller fra sentrumsnære områder til 
Hotellneset. Rubbhallene unntas etter nærmere presisering fra delplanens funksjons- og kvalitetskrav i 
sin «levetid». Krav til forurenset grunn, støv og overvann gjelder så langt det passer. Rekkefølgekrav, 
inkl. krav til støvreduserende tiltak gjelder ikke, men hallene må være tilknyttet nødvendig infrastruktur 
med en standard som ansees forsvarlig for driften.  
 
Risiko og sårbarhet 
Gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse (01.06.17) har avdekket hendelser/tema hvor avbøtende 
tiltak til et akseptabelt risikonivå er sikret i delplanen:  

Tema/hendelse Avbøtende tiltak i plankart og bestemmelser 
Områdestabilitet Krav til geoteknisk vurdering, inkl. hensyn til jordskjelv 
Tidevannsflom/stormflo Krav til gulvnivå/tekniske installasjoner over kote +2,4 
Flyplass Restriksjonsplan for Svalbard Lufthavn lagt til grunn  
Tankanlegg Faresone brann/eksplosjon i plankart. (KU på virksomhetsnivå).  

Ulykke med gående/syklende Fortau og gang/sykkelveg i plankart. Krav til dokumentasjon av 
sikringstiltak i bygge-/anleggsperioden 

Kullager/brannfare Faresone brann/eksplosjon i plankart. 
Sabotasje/terror Potensiell fare. Ingen avbøtende tiltak i delplan. 

 

Rekkefølgekrav og gjennomføring 
Delplanens utfyllende bestemmelser inneholder krav om rekkefølge for gjennomføring og sikrer at 
nødvendig infrastruktur og avbøtende tiltak er etablert før tillatelse til ny virksomhet kan gis.  
Rekkefølgebestemmelser fastsetter hvilke tiltak skal være gjennomført før et område kan tas i 
bruk/utbygging kan påbegynnes, men sier ikke noe om hvem som skal utføre og bekoste tiltakene.  

Hjemmel i planbestemmelsene er utformet slik at Longyearbyen lokalstyre likevel kan gi 
igangsettingstillatelse eller brukstillatelse dersom det gjennom utbyggingsavtale eller på annen måte 
foreligger sikkerhet for at rekkefølgekravene vil bli oppfylt. 
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Opparbeiding av teknisk infrastruktur er en særs kostnadskrevende forutsetning for realisering av 
Hotellneset som Longyearbyens nærings- og industriområde. Delplanens betydning for hvem som 
skal bekoste infrastruktur i planområdet er gitt av sammenhengen mellom rekkefølgekrav, 
opparbeidelsesplikten etter loven og reglene om refusjon.  

Bruk av utbyggingsavtaler kan forenkle ressursbruk og prosess frem til avklart ansvars- og 
kostnadsfordeling og derved være en viktig forutsetning for realiserbar gjennomføring. Det er en 
absolutt forutsetning for realisering av delplanens utbyggingspotensiale at det etableres en 
gjennomføringsmodell med nødvendig forutsigbarhet mht. fordeling av kostnad og ansvar på alle 
utviklingsaktører. 

 

Anbefaling: 
Foreliggende forslag til delplan D37 for Hotellneset gir etter administrasjonssjefens vurdering 
nødvendig styring for utvikling og utbygging av næringsområdet i samsvar med gjeldende vedtak og 
gitte føringer. Utredning av konsekvenser er tilpasset krav i sml § 49 for arealformål, samtidig som det 
må forutsettes ytterligere krav til konsekvensutredning på virksomhetsnivå for større fremtidige og i 
dag ukjente etableringer/virksomheter, jf. sml § 59.  

Planarbeid og planprosess har vært krevende som følge av de mange og ofte motstridende hensyn 
delplanen er forutsatt å ivareta. Det er spesielt utfordrende med gjeldende plansystem og 
utredningskrav etter sml å gi hjemmel til konkrete og kjente tiltak og samtidig sikre fleksible rammer for 
en bredere næringsutvikling og mer langsiktig etablering av virksomheter som i dagens situasjon ikke 
er kjent. Etter administrasjonssjefens vurdering er de aktuelle utfordringer løst tilfredsstillende og 
nødvendige hensyn til miljø og samfunn sikret ivaretatt i delplanen. Motstridende interesser er ivaretatt 
ved gode kompromissløsninger fremkommet gjennom og en tett og konstruktivt dialog mellom SNSK 
som forslagstiller og LL som fagansvarlig for arealplanlegging og byggesaksbehandling. Tydelig 
styring og entydig hjemmel for midlertidige tiltak vil stimulere transformasjon i sentrumsnære områder 
og unntak fra kostnadskrevende rekkefølgetiltak vil være et positivt insitament for flytting av 
eksisterende rubbhaller fra sentrum til Hotellneset. 

Administrasjonssjefen anbefaler forslag til delplan D37 for Hotellneset lagt ut på offentlig ettersyn. Med 
henvisning til at SNSK som forslagstiller er innforstått med administrasjonens krav til kryssutforming 
og bearbeiding av trafikale løsninger (jf. saksutredningen under punkt om kryssutforming og 
kjøreveier), anbefales at krav til revisjon av plankart i samsvar med normkrav blir gjennomført før 
delplanen legges ut på offentlig ettersyn.  

 

Vedlegg 
1 D37 Planbeskrivelse Hotellneset, 29.09.17 
2 D37 Bestemmelser og retningslinjer, 29.09.17 
3 D37 Plankart, 25.09.17 
4 D37 Illustrasjonsplan 07.07.17 
5 D37 Tomtedelingsplan, 16.06.17 
6 D37 Belysningsstrategi, 15.06.17 
7 D37 ROS-analyse, 2017 
8 D37 Brann, 2017 
9 D37 Områdestabilitet, 2017 
10 D37 Teknisk infrastruktur, 2017 
11 D37 Hensynssoner rundt tankanlegg, 2017 
12 D37 Naturtyper, 2017 
13 D37 Viltverdier, 2017 
14 D37 Marine naturressurser, 2017 
15 D37 Forurensningsstatus, 2017 
16 D37 Rapport støv - måling og vurdering, 2017 
17 D37 Vurdering luftkvalitet/svevestøv, 2017 
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Andre vedlegg (ikke vedlagt): 
 Endring i vannstandsnivå (Rambøll, 2013) 
 Marinarkeologi (Norsk Maritimt Museum, 2012) 
 KVU Longyearbyen havn ‐ Beregning av bølgeforhold (DHI, 2016) 
 Forurensningsstatus (Akvaplan niva, 2017) 

 


