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Avsender og dato Kort oppsummering av innspill Tiltakshavers kommentar med forslag til endringer og presisering 
av plandokumenter 

 

Statlige instanser 

1.  Norsk polarinstitutt 
(NP)  
13.03.2019 

Det vises til Kunnskapsgrunnlaget for Nedres Adventdal 
fra 2018 som har sterkt fokus på fuglefauna og områder 
lengre ned i Adventdalen. Det er derfor gjort en egen 
vurdering på det aktuelle hyttefeltet. 
 

1. Svalbardrein: 
Østre side av Foxdalen er et viktig kalvingsområde for 
svalbardrein. Ved utbygging av Foxdalens østside vil 
område bli oppstykket og kunne fører til forstyrrelser 
som bidrar til negative effekter på svalbardreinen i ei tid 
da de er svært sårbare for forstyrrelser. Kalvingstida, de 
første ukene i juni, og tidlig under kalveoppveksten er en 
tid der kalv og simle er mer utsatt enn ellers i året. 
 

1. Fjellrev:  
Det er ikke kunnskap om hilokakliteter i 
utbyggingsområdet, men et betyr ikke at det ikke finnes. 
 

1. Svalbard rype: 
Punkter for telling vil bli berørt ved utbygging av hytter. 
 

2. Vegetasjon: 
De planteartene som er nevn i Hagen og Prestø sin 
rapport fra 2007 innebærer ikke konflikt til flora. 
Lokaliteten ligger i kategori 2 som tilsier at det finnes 
tilsvarende lokaliteter på Svalbard av samme eller høyere 

1. 
Hyttetomter øst for Foxelva er tatt ut av planforslaget 
 
2. 
Ok 
 
3. 

Ecofact har vurdert at naturtypen og artsmangfoldet er trivielt i 

dalstrøkene rundt Longyearbyen, men selvsagt et eksempel på 

en artssammensetning som har begrenset utbredelse på 

Svalbard. 
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verdi for biologisk mangfold. Det nevnes lokalitet for 
Polarflokk, men denne er ikke spesiell. Det bes om at det 
likevel tas hensyn til Polarflokk ved utbygging. 
Vegetasjonstypen i området er vanlig og allerede delvis 
preget av bruk (f.eks. avrenning fra hytter) 
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3.  Sysselmannen  
18.03.2019 

1. Plankart og bestemmelser 
Plankart og bestemmelser bør utformes med en større 
grad av detaljering 
 
Det må tas stilling til hvilke områder som skal være 
framtidige hytteområder og områder som ikke skal 
bebygges. 
 

2. Naturverdier: 
Det vises til Kunnskapsgrunnlag for Nedre Adventdal. 
Denne dekker ikke planområdet, men det betyr ikke at 
området ikke har viktige naturverdier. Rapporten sier at 
det er mere kunnskapsbehov som for eksempel 
kartlegging av ferdsel i Nedre Adventdal og effekten på 
individer av fugl fra ulike typer ferdsel. 
«Det er derfor svært viktig at det ikke iverksettes tiltak som kan 

forringe områdets betydning for fuglelivet. Tilstrekkelige 

utredninger av konsekvenser av en eventuell hyttebygging er 

derfor høyst nødvendig. Det må derfor også tas høyde for, og 

utredes, eventuelle virkninger planforslaget kan ha utenfor selve 

planområdet.» 

 

Lokalitet 45 i NINA-rapport  
«Dette er en lokalitet verdsatt til klasse 2, som representerer 

viktige biologiske verdier, som blant annet har kjente 

forekomster av rødlistearter i kategorien nær truet, og arter i 

sjeldenhetskategori 2. 
I lokalitetsbeskrivelsen er hyttebygging angitt som trussel mot 

disse naturverdiene. Ved å legge avgrensningen av lokaliteten 

på plankartet ser man at det planlegges ei ny hytte på sørgrensa 

tillokaliteten.» 

«Sysselmannen mener det er sannsynlig at ferdsel til den nye 

tomta fra parkeringsplassen nordøst for planområdet 

vil gå rett over lokaliteten, noe som kan medføre 

vegetasjonsslitasje eller at sjeldne planter vil utsettes for skade. 

 
Se referat fra dialogmøte avholdt med Sysselmannen 24.04.2019- 
Referatet er vedlegg til plansaken. 
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Planen må legge opp til flytting av denne tomta. Lokaliteten må 

også reguleres til 

KNF eller det må legges hensynssone som sikrer kvalitetene i 

området i fremtiden.» 

 

Område øst for Foxelva: 
«Det er ikke ønskelig at det legges til rette for nye hytter øst for 

Foxelva. Å tillate flere hytter lengst øst i planområdet vil kunne 

føre til mer ferdsel i det øvrige planområdet, og potensielt føre 
til negative konsekvenser for for eksempel reinen, som bruker 

denne siden av Adventdalen som kalvingsområde. 

Sysselmannen oppfordrer til at muligheten for å knytte den nye 

hyttebebyggelsen til eksisterende infrastruktur, altså lenger vest 

i planområdet, utredes, for potensielt å unngå større 

fotavtrykk og bruk lenger øst i området.» 

 
Villmarksområder 
Det etterspørres en bedre begrunnelse og vurdering av 
om arealet av villmarksprega områder blir påvirket og 
opplevelsen av dette. Selv om INON-statusen ikke vil bli 
påvirket betyr ikke det at tiltaket ikke påvirker 
villmarksprega områder. 
 
Landskap 
En fortetting av hytter vil medføre en mer synlighet i 
landskapet. Det etterspørres illustrasjoner av  
hyttenes individuelle plassering i landskapet, og en 
vurdering av virkninger på kort og lang avstand.  
Det etterspørres også bestemmelser om maks størrelse 
på hovedhytte, takvinkel, hyttenes orientering i 
landskapet og at planen tar stilling til elementer i 
tilknytning til tomta skal være frittstående eller tilknyttet 
bygningskropp, som for eksempel platting. 
 
Vindmøller etc. 
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Det etterlyses mer konkrete bestemmelser for etablering 
av vindmøller, solceller og strømaggregat. Det må 
fastsettes avbøtende tiltak og begrensning på rotorblader 
med tanke på kollisjonsfare for fugl. Installasjonene 
foreslås knyttet til hyttene. Temaet må utredes nærmere.  
 
 

Sikringstiltak 
Sysselmannen mener det ikke skal tillates sikringstiltak 
uten at konsekvensene av dette utredes, eller at det 
gjøres tilstrekkelige vurderinger for å kunne fastsette 
bestemmelser på størrelse og utforming. Hvis dette skal 
tillates må planen begrunne behov og vurdere virkninger 
 
Infrastruktur og motorisert ferdsel 
Planen omfatter ikke parkeringsareal. Det må i det videre 
arbeidet med planen gjøres vurderinger av og omtales 
hvordan dette skal løses sett ut fra økt antall hytter og 
sesong 
 

Friluftsliv 
Konsekvensene av endrede ferdselsmønster fordi flere 
hytter fører til mer bruk, og konsekvenser av at fortetting 
kan føre til at folk bruker området annerledes enn 
tidligere i for eksempel tursammenheng, må også 
vurderes i det videre arbeidet med planen. Det må også 
gjøres vurderinger av om økt aktivitet i hytteområdet vil 
få konsekvenser utenfor planområdet. 
 

Forurensning 
Der viktig at planen legger opp til vurdering av 
forurensning ved behandling av tiltak i planområdet, 
og at mulig avrenning fra industriaktiviteten ovenfor 
planområdet blir spesielt vektlagt. 
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Avfallshåndtering 
Bør omtales i bestemmelsene til planforslaget. 
 

Forsking 
Hvilke konsekvenser planforslaget kan ha for 
forskningsaktiviteten er ikke beskrevet og bør utredes 
nærmere. 
 

Føre var prinsippet og samlet belasting 
I innspillene Sysselmannen her peker vi flere steder på at 
det ikke er vist til et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, eller 
at kunnskapsgrunnlaget er for dårlig. Usikkerhet knyttet 
til kunnskapsgrunnlaget er ett av elementene som fører 
til innsigelse til planforslaget. 
 
Det er viktig at planen for Foxdalen sees i sammenheng 
med planen for Todalen for å kunne vurdere den samlede 
belstningen av planene på østsiden av Adventdalen. 
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4.  Justis og 
beredskaps-
departementet 
 
 
 
 

Har ingen kommentar  

Private    

1 Per Ivar og Håvard 
Velve 
 

Har hytte i skredutsatt område og ønsker å sikre denne i 
stedet for å flytte. 

Dette er mulig å sikre hyttene i stedet for å flytte de. Dette er 
ivaretatt i § 2.11 

 


