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Behandling i Teknisk utvalg - 09.03.2021 
 
 
Enstemmig som anbefalingen. 
 
 

Vedtak i Teknisk utvalg - 09.03.2021 
 
Teknisk utvalg fastsetter planprogrammet for delplan 57 Sjøområdet sør, datert 22.2.2021. 
Fastsettingen er i samsvar med bestemmelsene i svalbardmiljøloven § 50, 3. ledd og endelig 
planprogram kan kunngjøres. 
 
 

Administrasjonssjefens anbefaling:  

Teknisk utvalg fastsetter planprogrammet for delplan 57 Sjøområdet sør, datert 22.2.2021. 
Fastsettingen er i samsvar med bestemmelsene i svalbardmiljøloven § 50, 3. ledd og endelig 
planprogram kan kunngjøres. 
 

 

Sammendrag og konklusjon: 

Planinitiativet ligger på sjøområdet og gjelder for felt F/N3, F/N5 og B/F/N4 i arealplanen for 
Longyearbyen. Formålet med planen har grunnlag i etterspørsel etter forretning- og næringsarealer, 
men inneholder også planer om hybler og mulig boliger. Tiltakshaver ønsker å legge til rette for 
utvikling både for eksisterende virksomheter, som bensinstasjon og verksted, og nye aktører i 
planområdet. Planen skal inkludere hybler for ansatte i de enkelte prosjektene innenfor hele 
planområdet, og muligens tas boligformål inn i skissen. Bebyggelsen er planlagt i 3 etasjer og med en 
estimert byggeareal på opptil 36.000 m2 BRA (BRA=bruksareal).  
 
Planinitiativet vil kunne bidra til en utvikling og ønsket transformasjon og kvalitetsheving av 
delplanområdet når det gjelder næringsvirksomhet, men er utfordrende i forhold til utvidelse av den 
samlede boligmassen i Longyearbyen.  
 
Administrasjonssjefen har på faglig grunnlag og med bakgrunn i tidligere vedtatte politiske føringer 
anbefalt å avvise planinitiativet jf. TU-saker 39/20 og 43/20. Både arealplanen, 
boligbehovsutredningen fra 2019 og statlige føringer lå til grunn for anbefalingen om avvisning. TU har 
i sin behandling av avvisningssakene fattet vedtak om ikke å avvise planinitiativet og anbefalt at 
tiltakshaver kan fortsette planarbeidet. Planprosessen vil likevel måtte avklare hensynet til 
boligbehovet nærmere. 
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Administrasjonssjefen legger fram planprogrammet for fastsetting og kunngjøring. Planprogrammet gir 
et tilstrekkelig grunnlag og rammer for utredninger og det videre delplanarbeidet i samsvar med sml. § 
49. Det gjøres oppmerksom på at avgrensningen av planområdet ikke er i forståelse med 
administrasjonssjefen og at Sysselmannens varsel om innsigelse ved mulig tilrettelegging for 
boligfunksjoner, det være seg hybler eller større boliger, vil begge deler måtte følges opp i 
utarbeidelse av planforslaget. Planprogram for Delplan 57 Sjøområdet sør anbefales fastsatt i 
samsvar med svalbardmiljøloven § 50, 3. ledd.  
 
Parallelt med delplan D57 Sjøområdet sør er det også et planinitiativ for delplan D58 Sjøområdet nord. 
Administrasjonssjefen har anbefalt at det for begge delplanområdene utarbeides en felles overordna 
plan for teknisk infrastruktur. Det totale omfanget av utbygginger krever helhetlig og 
kapasitetsmessige utredninger og koordinert utbygging av teknisk infrastruktur for hele sjøområdet jf. 
bl.a. føringer i hovedplan vann og avløp og strategisk næringsplan. 
 

Saksopplysninger: 

Tiltakshaver viser til at etterspørselen etter næringsarealer er økt i den senere tid, og at det er 
ønskelig å legge til rette for utvikling av både eksisterende virksomheter og nye aktører i planområdet.  
Tiltakshaver ser også et potensial for at aktører som har behov for kundemottak og nærlager kan 
lokalisere seg nært markedet, samtidig som Hotellneset over tid utvikles for tyngre næringsaktivitet.  
 
Planinitiativet åpner for å inkludere boliger/hybler for ansatte i hele planområdet, og muligens inntas 
boligformål i skissen. Eksisterende funksjoner som bensinstasjon og verksted videreføres, og 
eksisterende bygningsmasse utbedres og oppgraderes for å drive forsvarlig innenfor gjeldende 
regelverk. Bebyggelsen er planlagt i 3 etasjer og med en estimert byggeareal på opptil 36.000 m2 
BRA, og med følgende arealfordeling: 
 

Arealbruk Areal 

Hybel/kontor/forretning/delelager 15.000 m2 
Lager/forretning/verksted 10.000 m2 

 
Gang- og sykkelveg er tenkt flyttet til nordsiden av vei 600.   
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Overordna føringer:  
Planinitiativet kan bidrag til ønsket transformering og kvalitetsheving av Sjøområdet til forretning-, 
kontor- og næringsområde. Det gir muligheter for kvalitetsheving av bygningsmassen, veg og 
gateutforming, oppgradering av teknisk infrastruktur mm.  
 
Det vurderes som en større utfordring å etablere boligfunksjoner (hybler) i planområdet. Arealplanen 
for Longyearbyen (2016 – 2026) har klare politiske føringer for nåværende og fremtidig arealbruk. 
Føringer som er innarbeidet og fulgt opp i øvrig planverk, bl.a. hovedplan vann og avløp (2019) og til 
en viss grad i strategisk næringsplan (2017). Arealplanen legger vekt på at utvikling av sjøområdet for 
lettere næringsvirksomhet og at boligformål først kan skje etter 2-6 år (fra vedtak av arealplanen i 
2017), når Hotellneset er ferdig regulert og utbygd med nødvending infrastruktur. Nødvending 
infrastruktur er etablering av tilstrekkelig kapasitet på vann og avløp, fjernvarme og strøm.  
 
Planforslaget gjelder følgende arealformål i arealplan, felt F/N3, F/N5 og B/F/N4. Planbestemmelsene 
gir følgende føringer: 
 

§ 22.1 Fellesbestemmelser for felt F/N1-F/N5. 
Før tillatelse til tiltak eller virksomheter kan gis, må arealplanen detaljeres ytterligere gjennom 
utarbeidelse av delplan for hele felter eller flere felter samlet, jf. § 2.1. 
§ 22.3 Forretning/næring, felt F/N3. 
Deler av felt F/N3 ligger innenfor faresone for brann og eksplosjonsfare, H350_1, jf. § 43.3. 
Innenfor feltet tillates næringsvirksomhet i form av kontor, håndverksvirksomhet. Det tillates 
forretning. 

§ 22.4 Forretning/næring, felt F/N4 – F/N5. 
Innenfor feltene tillates næringsvirksomhet i form av kontor, hotell og håndverksvirksomhet. Det 
tillates forretning til ikke-plasskrevende varer. 

§ 20.2 Kombinert bolig/forretning/næring, felt B/F/N3 og B/F/N4 
Før tillatelse til virksomheter kan gis må arealplanen detaljeres ytterligere gjennom utarbeidelse av 
delplan for hele felt samlet, jf. § 2.1. 
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Innenfor feltene tillates bolig og næringstiltak i form av kontor og bevertning. Det tillates 
forretning til ikke-plasskrevende varer. I første etasje mot offentlige veier tillates kun forretning og 
bevertning, eller annen publikumsrettet virksomhet. 

 
I arealplan er det gitt fellesbestemmelser for arealformålene Forretning og næring (F/N), Bolig, 
forretning og næring (B/F/N) som krever at det skal utarbeides delplan for hele felter eller flere felter 
samlet (§§ 5.5 og 22.1). Planområde for delplan D57 omfatter ikke hele felt F/N3 og F/N5. Det samme 
gjelder for arealformål B/F/N4. Bestemmelse til arealplan (§ 20.2) gir også krav til at før tillatelse til 
virksomhet kan gis, må arealplanen detaljeres ytterligere gjennom utarbeidelse av delplan for hele 
feltet samlet (§ 2.1.a).  
 
Planlegging av del av felter er virksomhet i strid med bestemmelsene i arealplanen og krever melding 
og godkjenning fra Sysselmannen etter sml. § 58 4. ledd. Videre planprosess må avklare dette før 
endelig planforslag fremmes for politisk behandling.  
 
Arealplanen har som ett av flere hovedmål at arealbruken endres til en mer framtidsrettet og 
bærekraftig bruk, i tråd med framtidsvisjonene for byen. Det satses derfor tungt på transformering av 
større områder, som Sjøområdet, Sjøskrenten og Hotellneset. Bruk av Sjøområdet kun til industri og 
lager videreføres ikke i arealplanen, men gjennom delplan for Hotellneset skal slike funksjoner flyttes 
ut fra bynære områder. Sjøområdet kan på sikt utvikles også til boligformål, men at dette først kan skje 
når Hotellneset er ferdig regulert og utbygd med nødvendig infrastruktur.  
 
Boligutredningen 2019 LS 47/19 
I Boligbehovsutredningen (2019) er det lagt strategier for utvikling av boligmassen i Longyearbyen. 
Utredningen trekker opp spørsmålet om hvilken utbyggingstakt og strategier som kan velges for å 
styre utviklingen innenfor rammene av Svalbardpolitikken. Boligbehovsutredningen peker på en 
utvikling ved 2 scenarioer, der scenario 1 er: «Ingen videre befolkningsøkning fra 2019.» I pkt. 3.2 
Strategier for boligutvikling er det fastsatt 3 konkrete strategier for boligutvikling i planperioden 2016 – 
2024. I pkt. 3 heter det om transformasjon av Sjøområdet: «Dette området skal på sikt også utvikles til 
blant annet bolig, men det er ikke realistisk å se for seg en utvikling før om 2-6 år. Utvikling av 
Sjøområdet kan først skje når Hotellneset er ferdig regulert og utbygd med nødvendig infrastruktur» 
(Boligbehovsutredning 2019 – jf. sak i LS 47/19). 
 
Både arealplanen og boligbehovsutredningen følger nasjonale føringer. Justis- og 
beredskapsdepartementet har i brev av 17.4.2020 pekt på at «Longyearbyen lokalstyre er 
planmyndighet for Longyearbyen arealplanområde. I tråd med regjeringens mål for boligpolitikken i 
Longyearbyen er det ikke ønskelig med en vekst i den samlede boligmassen. Eventuell utskifting av 
boliger bør fortrinnsvis løses gjennom transformasjon og fortetting, og ikke ved å ta ubebygde arealer i 
bruk». Regjeringen har fulgt opp dette i Statsbudsjettet for Svalbard (Prop. S. 1 2020-2021 s.18) hvor 
regjeringen uttrykker ønsker om ikke vekst av boligmasse på Svalbard.  
 
Sysselmannen på Svalbard (SMS) har i sin uttalelse til planprogrammet understreket at det ikke er 
ønskelig med vekst i den samlede boligmassen i Longyearbyen planområde. Planen må ikke åpne for 
oppføring av et større antall boenheter utover det påviste behovet for erstatningsboliger i 
Longyearbyen. Sysselmannen forventer at lokal planansvarlig Longyearbyen lokalstyre holder 
oppdatert regnskap over boliger som er utgått/er planlagt sanert og boliger som planlegges og 
oppføres jf. SMS brev av 17.2.2021. 
 
Utredninger: 
Planprogrammet skisserer en rekke utredningsbehov. Alle utredningene vil gi kunnskapsgrunnlag og 
hjelp til utforming av endelig planforslag, men følgende utredninger kommenteres særskilt: 
 
Grunnforurensning 
Området er benyttet til industrivirksomhet i en årrekke. I forbindelse med delplan D55 Transporten på 
naboeiendommen er det foretatt miljøfaglige grunnundersøkelser med tanke på forurensning. 
Resultatet viser funn av forurensede masser av et slik omfang at planinitiativ med utbygging av 
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boenheter er frafalt. Håndtering av forurensede masser er utfordrende ettersom det ikke finnes 
godkjent mottak i Longyearbyen. 
 
Teknisk infrastruktur 
Gjeldende arealplan legger til rette for å flytte bl.a. industrirelatert virksomhet som i dag er lokalisert i 
Sjøområdet, til Hotellneset. Hovedplan for vann og avløp 2019-2028 tar oppi seg og viderefører disse 
føringen fra arealplanen når det gjelder utvikling av sjøområdet. Det er et mål å utvikle Hotellneset til 
en fremtidig industri-/næringspark og her legge til rette for ny næringsaktivitet. En forutsetning for 
utvikling av området er tilrettelegging av infrastruktur som strøm, fjernvarme, avløp og vannforsyning..  
 
I møte den 21.8.2020 med tiltakshavere for delplan; D55 Transporten, D57 Sjøområdet sør og D58 
Sjøområdet nord fremsatte administrasjonen anbefalinger om felles teknisk plan for de 3 
planinitiativene. Det med bakgrunn i samlet behov for å vurdere omfang, kapasitet og behov for 
tekniske løsninger for sjøområdet. Tema som bør utredes er forhold til overvannsproblematikk, 
vannkapasitet og beredskapshensyn i forhold til slokkevann. Det er behov for vannmagasin og 
pumpestasjon i området.       
 
Boligbehov og bokvalitet: 
Ved etablering av boligfunksjoner i planområde må utredningene vise hvordan dette kan 
gjennomføres i lys av føringene i Boligbehovsutredningen, og hvordan man kan etablere 
tilfredsstillende bokvalitet i planområdet. Spesielt i forhold til bokvalitet for barn og unge. 

Vurdering: 

Planinitiativet gir grunnlag for oppgradering og kvalitetsheving av delplanområdet, spesielt i forhold til 
funksjoner som forretning-, kontor- og næringsformål. Det gir muligheter for kvalitetsheving av 
bygningsmasse, veg og gateutforming, oppgradering av teknisk infrastruktur mm. Deler av tiltaket er i 
tråd med gjeldende arealplan som åpner for videre utvikling av området innenfor næring- og 
forretningsvirksomhet, felt F/N3 og F/N5. Hensikten med planforslaget framstår som noe utydelig og 
lite konkretisert, foreløpig. 
 
Boliger kan etableres i felt B/F/N4, men først etter at Hotellneset er ferdig regulert og utbygd med 
teknisk infrastruktur. Etablering av bolig- og lagerfunksjoner samsvarer ikke med gjeldene arealplan, 
hverken med arealformål og rekkefølge på utviklingen i forhold til forutsetningen for flytting av industri- 
og lager til Hotellneset. Bruk av område til boligformål gir også utfordringer i forhold til å oppnå god 
bokvalitet og muligheten for bl.a. etablering av trygge og gode oppvekstsvilkår for barn og unge.  
 
Delplan 57 kan bidra til å opprettholde og utvikle nåværende næringsvirksomhet i Sjøområdet, men er 
utfordrende i forhold til framtidig boligutvikling i Longyearbyen slik de fremkommer av de politiske 
føringene i arealplanen og statlige føringer for utvikling av fremtidig boligmasse. Det er per oktober 
2020 allerede igangsatt plan- og byggearbeider på østsiden av Longyearelva som nær vil kunne 
opprettholde boligbalansen i samsvar med Boligbehovsutredningen 2019 og regjeringens føringer. 
Behovet for og omfanget av nye boliger må belyses nærmere i den videre planprosessen. 
 
Avgrensningen av planområdet er ikke i forståelse med administrasjonssjefen og denne 
avgrensningen vil kreve en egen saksbehandling hos oss etter svalbardmiljøloven § 58 4. ledd, der 
Sysselmannen er myndighet. En avgjørelse om planavgrensningen må foreligge i før planforslaget 
utarbeides. Dette er forslagsstiller gjort oppmerksom på tidlig i prosessen. 
 
Dessuten må Sysselmannens varsel om innsigelse ved mulig tilrettelegging for boligfunksjoner, det 
være seg hybler eller større boliger, følges opp i utarbeidelse av planforslaget. Begrepet tjenestehybel 
er fremdeles uttrykk for en boligfunksjon, som utløser krav til bokvalitet mm. 
 
Forslagstillerne til hvv. delplan D57 og D58 må avklare seg imellom løsningene langs vei 600 og 
planene kan ikke legges fram med overlappende areal. Eventuelt må LL bruke sin planmyndighet til å 
avklare dette før planforslaget blir lagt fram for offentlig høring.  
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Administrasjonssjefen vurderer at planprogrammet gir et tilstrekkelig grunnlag for gjennomføring av 
fagutredninger. Fagutredninger som vil gi nødvending kunnskap og grunnlag for utforming av et 
endelig planforslag i samsvar med sml. § 49.  
 
Planprogram for delplan for D57 – Sjøområdet sør datert 22.2.2021 anbefales fastsatt i samsvar med 
svalbardmiljøloven § 50, 3. ledd. 
 
 
Vedlegg: 
1 Delplan 57 Sjøområdet sør - felt F_N3, F_N5 og B_F_N4 - Forslag til planprogram 22.02.2021 

(3) 
2 Uttalelse fra Kystverket 
3 Uttalelse fra NFD 
4 Uttalelse fra NVE 
5 Uttalelse fra Sysselmannen 
6 Oppsummering av prosess 

 
 
 


