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Vedtak i Teknisk utvalg - 23.03.2021
Teknisk utvalg i Longyearbyen arealplanområde fastsetter planprogram for D60 Delplan for felt
KHHS2 Småbåthavna, i samsvar med svalbardmiljøloven § 50, 3.ledd.

Administrasjonssjefens anbefaling:

Teknisk utvalg i Longyearbyen arealplanområde fastsetter planprogram for D60 Delplan for felt
KHHS2 Småbåthavna, i samsvar med svalbardmiljøloven § 50, 3.ledd

Sammendrag og konklusjon:
Saken gjelder fastsetting av planprogram for delplan for felt KHHS2 Småbåthavna (Plan-ID: D60).
Delplanarbeidet er et privat initiativ og fremmes av LPO arkitekter AS på vegne av «To-takteren».
Utviklingsplanene utløser krav til delplan som forutsetter planprosess og planprogram i samsvar med
sml. § 50.
Planprogrammet beskriver den kommende planen og hvordan den tenkes utarbeidet. Hensikten med
delplanen er å legge til rette for utvidelse av dagens virksomhet i småbåthavna. I delplanarbeidet skal
man utrede konsekvenser for planlagte tiltak i sjø som skal tilrettelegge for utvidelse av båtplasser,
sikker sjøsetting og ferdsel til sjøs, begrense oljelekkasje og lignende. Av tiltak på land skal planen det
vurderes trafikksikkerhet for både myke og harde trafikanter både i atkomstsituasjon og innad i
området, blant annet kyststi langs eller gjennom delplanområdet. Delplanen ønsker å legge til rette for
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ny bebyggelse i form av rubb-haller til lagring og vask av båter og for nye naust (uten tilknytning til
teknisk infrastruktur) og også ivareta mulighet for å videreutvikle klubbhuset.
Administrasjonssjefen vurderer at planprogrammet gir et godt grunnlag og gode rammer for det videre
delplanarbeidet i samsvar med sml. § 49. Planprogram for delplan for felt KHHS2 Småbåthavna (D60)
anbefales fastsatt.

Saksopplysninger:
Bakgrunn
Småbåthavna driftes av «To-takteren» som er en frivillighets- og dugnadsbasert organisasjon. Her
leier de ut båtplasser til privatpersoner i Longyearbyen, og til enkelte kommersielle aktører. Båter
vinterlagres også på området. Dagens praksis ønskes videreført. Det er et reelt behov for en utvidelse
av kapasiteten av båtplasser i Småbåthavna. I dag står det 20 privatpersoner på venteliste, og det er
anslått at ventetiden er på to år.
Samtidig er det et ønske om å videreutvikle småbåthavna, og gjøre dagens løsninger bedre for både
brukerne og naturen.
Hensikt
Hensikten med delplanen er å tilrettelegge for utvidelse av dagens virksomhet i småbåthavna og
fastsette rammer og føringer for bebyggelse og tiltak både i sjøen og på land. Det skal i planprosessen
utarbeides en mulighetsstudie som tar for seg utbygging av båtplasser, enten med forlengelse av
eksisterende flytebrygger eller anleggelse av flere flytebrygger. Delplanen skal forbedre
sikkerhetsforholdene ved å få anlagt fire nye rør i sjøen for å dempe båtenes fart og ha mulighet til å
begrense eventuell oljelekkasje eller lignende.
Det ønskes anlagt fast dekke på nåværende utkjøringsrampe. I forlengelse av denne rampen vil det
være behov for å mudre hvert år. Småbåthavna generelt vil kun ha behov for mudring en gang hvert
tiende år.
Planen vil inneholde forslag til tydeligere kjøremønster innad i området, og
eventuell ny avkjørsel til vei 600, samt sikre trygg adkomst og ferdsel i området for myke
trafikanter.
Forslagsstiller ønsker å legge til rette for to rubbhaller: en til lagring og en til vasking av
båter. Vasking skal organiseres med kontrollert avløp. Det skal også tilrettelegges for beholder for
brukt olje.
Planen skal legge til rette for å bygge naust (uten teknisk infrastruktur) langs veg 600,
samt å gi mulighet for utvidelse av klubbhuset eller få et uthus/toalettrom.

Planstatus
Arealplan for Longyearbyen (2017) har avsatt området til havneområde i sjø kombinert med havn,
felt KHHS2. Feltet tillates brukt til offentlig eller privat småbåthavn. Gang- og sykkelvei og en
kyststi er planlagt langs Vei 600. Deler av planområdet ligger innenfor støysonen fra Svalbard
lufthavn. Det er krav til utarbeidelse av delplan før tillatelse til virksomhet eller tiltak kan gis. Det
er krav om at tilsig av smeltevann må utredes, og nødvendige tiltak gjennomføres før utbygging av
området.
Avgrensning og eiendomsforhold
Planområdet er cirka 215 daa og ligger ved og øst for Hotellneset nord-vest for Longyearbyen,
mellom Adventfjorden og Vei 600 fra flyplassen til Longyearbyen. Planområdet omfatter
eiendommen gnr 22/bnr 1 (statens grunn), og det er inngått en midlertidig grunnleieavtale med
grunneier fro mesteparten av planområdet.
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Den nordvestre delen av planområdet, (ca. 32 daa på land og i sjø) overlapper med deler av
planområdet for delplan på Hotellneset (D37) som har ligget i bero en stund. Nå er også det
planarbeidet i oppstartsfasen igjen og forslag til planavgrensning kan endres etter dialog med
forslagsstiller for D37 til 1.gangsbehandling.
Området består av både land- og sjøarealer. Eksisterende småbåthavn har molo, bølgedemper og
flytebrygger i nordvestre del av planområdet. Båtplassene leies ut til privatpersoner og til
virksomheter, deriblant Sysselmannen. Store deler av landområdet består av fylling med parkering
og båtopplag. Det er en bygning hvor To-takteren har klubbhus, og det er drivstoffpumpe og
vannuttak like ved. Det er strømtilførsel til klubbhuset og pumpen. Båthavna har syv flytebrygger
med plass til 134 båter. Brygger og båter tas på land om vinteren. Veg 600 fram til midtlinjen er tatt
med i planområdet.
Planprosess og medvirkning
Det ble avholdt oppstartsmøte med Longyearbyen Lokalstyre 30.10.2020, referat datert 29.10.2020,
hvor videre planprosess ble avklart. Varsel om oppstart av delplanarbeid, forhandling av
utbyggingsavtale, mulig parallell plan- og byggesaksbehandling og høring av planprogram i samsvar
med LLs føringer ble gjennomført 17.12.2020 hvor høringsfristen ble satt til 21.01.2021
I høringsperioden ble det mottatt syv merknader:
• Kystverket (28.12.2020)
• Nærings og fiskeridepartementet – NFD (kommentar i epost 06.01.2021)
• Avinor (14.01.2021)
• Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (21.01.2021)
• Store Norske Spitsbergen Kulkompani -SNSK (10.09.20)
• Sysselmannen på Svalbard -SMS (24.01.2021)
• Norges vassdrags- og energidirektorat – NVE (26.01.2021)

Forslagstillers oppsummering av innspill med kommentar er vedlagt saken. Administrasjonen støtter
seg til plankonsulentens tilsvar til forhåndsuttalelsene og har ingen ytterligere kommentarer.
Utbyggingsavtale
Utbyggingsprosjektet kan utløse behov for utbyggingsavtale for fordeling av ansvar og kostnad ved
etablering av nødvendig infrastruktur. Oppstart av utbyggingsavtale ble derfor varslet samtidig med
planoppstart og høring av planprogram. Det ble kom ingen særskilte uttalelser til oppstart av
utbyggingsavtale. Behov for utbyggingsavtale vil bli nærmere avklart i løpet av delplanprosessen.
Utredninger
Planprogrammet foreslår en rekke utredningsbehov listet opp nedenfor. Alle utredningene vil gi
kunnskapsgrunnlag og hjelp til utforming av endelig planforslag. Men følgende tema forventes å kunne
legge sterkere føringer for arbeidet med delplanen: Forurensning i grunn, trafikksikkerhet og brann- og
eksplosjonsfare.
•
•

•
•

Naturmiljø – herunder fugl og dyreliv i sjø. Økt utbygging og aktivitet kan gi konsekvenser for
dyrelivet på land og i vann. Det skal vurderes og beskrives hvilke områder som er særlig
viktige for dyrelivet og avbøtende tiltak. Det skal utarbeides et temakart hvor dyreliv markeres.
Landskap – herunder påvirkning fra ny bebyggelse. Det skal utarbeides mulighetsstudie eller
skisseprosjekt av planlagt utbygging, samt vurdere plassering av kyststi. Planforslaget skal
inneholde illustrasjoner og beskrivelser av landskapsvirkningene og eventuelle avbøtende
tiltak
Kulturminner og kulturmiljø – Ingen kjente kulturminner i området. Sysselmannen kontaktes
for kulturhistorisk vurdering. Beskrivelse av eventuelle kulturminner, virkninger av tiltak i
delplanen og eventuelle avbøtende tiltak beskrives i delplanen.
Byggegrunn og naturfare – har særlig høy relevans. Grunnen i Småbåthavna består av
fyllmasser. Det må kartlegges forurensing i grunn og leveres rapport om hvordan forurensede
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masser kan håndteres. Videre må tilsig av smeltevann, skredfare, byggegrunn, erosjon og
overvannshåndtering utredes og eventuelle avbøtende tiltak beskrives. Kartgrunnlaget må
også oppdateres med nye faresoner for skred.
Adkomst, trafikk og transport – har også særlig høy relevans. Planen skal se på nytt
kjøremønster innad i planområdet, se på ny adkomst, belysning og vurdere plassering av
kyststi utifra. Trafikksikkerhet for både myke og harde trafikanter skal vektlegges i valg av
løsninger.
Barn og unges interesser – kartlegge behov og tilrettelegge for områder for lek og læring.
Forhold til nærmiljø, samt eksisterende og planlagt bebyggelse – herunder behov for
teknisk infrastruktur, eventuell støy og forurensning fra den nye miljøstasjonen på Hotellneset,
og tilpasning av bebyggelsen til omkringliggende bebyggelse.
samfunnssikkerhet og beredskap– utarbeide ROS-analyse som gir grunnlag for valg av
løsninger i delplanen. Se om Tankanlegget skal angis med faresone med utfyllende
bestemmelser.

Vurdering:
Planinitativet gir grunnlag for videreutvikling av dagens virksomhet, både til vanns og til lands, med
tanke på kapasitet og kvalitetsheving av småbåthavna.
Administrasjonssjefen synes delplanarbeidet tilrettelegger for mange positive tiltak for et mer
bærekraftig Longyearbysamfunn. Både miljømessig ved at planarbeidet legger til rette for vaskehall
med et kontrollert avløp, kartlegging og tiltak mot av forurensning, økonomisk ved å tilrettelegge for
mer organisert og innendørs lagringsplass som bedre vil bevare verdiene (båt og skuter) og sosialt
ved å bedre trafikksikkerhet på land og i vann, tilrettelegge for barn og unge og øke kapasiteten på en
attraktivt fritidssyssel for befolkningen i byen.
Planavgrensningen som i dag overlapper med delplan for Hotellneset vil måtte justeres i en av de
pågående planarbeidene, men administrasjonssjefen er trygg på at også det overlappende området vil
ivaretas i et helhetlig perspektiv uansett hvor den endelige planavgrensningen går.
Planprogrammet for Småbåthavna presenterer formål/hensikt, planprosess, premisser og rammer for
planarbeidet, og fastsetter fagutredninger som er nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag for
delplanen. Berørte parter som har særlig interesse for planarbeidet er gjennom offentlig ettersyn gitt
anledning til å uttale seg, og administrasjonen vurderer at innspillene ivaretatt i planprogrammet og vil
følges opp i videre planarbeid.
Administrasjonssjefen vurderer at planprogrammet gir et godt grunnlag for det videre delplanarbeidet i
samsvar med sml. § 49. Planprogram for delplan for felt KHHS2 Småbåthavna (D60) datert 23.3.2021
anbefales fastsatt i samsvar med svalbardmiljøloven § 50, 3. ledd.

Vedlegg:
1
D60 planprogram for felt KHHS2 Småbåthavna til fastsettelse
2
Merknader til høring av planprogram for D60 Småbåthavna

Andre vedlegg (ikke vedlagt):
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