
Delplan for barnehage ved Longyearbyen skole 
Planbestemmelser 
 
Dato:…………………………………………………………………….10.06.2005 
Dato for siste revisjon:……………………………………………….. 18.10.2005 
Dato for lokalstyrets vedtak/egengodkjenning:……………………. 31.10.2005 
 

I 
Formålet med delplanen er å fastlegge rammene for en barnehage med tilhørende fasiliteter. 
 

II 
I medhold av § 49 i Svalbardmiljøloven, gjelder disse bestemmelsene for området som på 
plankartet er avgrenset med plangrense. 
 

III 
I medhold av § 49 i Svalbardmiljøloven, gis følgende  fellesbestemmelse: 
-Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstader eller andre levninger som 
viser eldre aktivitet i området av kulturhistorisk verdi, skal arbeidet stanses og melding 
sendes omgående til Sysselmannen, jfr. Lovens § 44. 
 

IV 
I medhold av § 49.1 i Svalbardmiljøloven, gis følgende  bestemmelser om bruk og utforming 
av arealer og bygninger innenfor området som er avsatt til offentlig formål barnehage(SML § 
49.1) 

1. Innenfor området avsatt til barnehage tillates opparbeiding og behandling av 
terrenget for å få tomten anvendelig og tilpasset for barnehagedrift. 

2. Innenfor byggegrensene tillates oppført bygninger og konstruksjoner. 
3. På eiendommen tillates teknisk infrastruktur med mer, knyttet til formålet. 
4. Maksimal TU er 35%, Tekniske forskrifter til Plan- og bygningsloven og 

Miljøverndepartementets veileder T1205 benyttes som grunnlag for forståelsen av 
TU. 

5. Det benyttes pulttak med takvinkel minimum 6 og maksimum 10 grader 
6. Maksimal takhøyde er 9 meter fra opparbeidet terreng. 
7. Skjørt skal benyttes som fasadeavslutning mot terreng, skjørtene og ellers terrasser 

skal tilpasses terrenget nøyaktig slik at de bidrar til sikre uteforhold. 
8. Levegger etableres på området for å sikre optimale uteforhold, enkeltvis ved  

apparater og lignende eller sammenhengende. Leveggene skal ivareta 
driftsbehovene for oversikt ved plassering, utforming, grad av gjennomsiktighet og så 
videre. 

9. Adkomst til området er vist med pil i plankartet nord på området. 
10. Innenfor området skal det i nord etableres parkering med tilpassede 

korttidsparkeringsmuligheter for leveringen/hentingen av barn, korttidsparkeringen 
skal tilrettelegges med sløyfe/rundkjøringsmulighet for å unngå rygging. 

11. Det skal etableres minimum 9 korttidsparkeringsplasser og 32 langtidsplasser.  
12. Adkomst fra korttidsparkeringen til bygningens innganger tilrettelegges godt. 
13. Materialvalg for bygningens utvendige flater skal være tre på vegger og zink på tak. 
14. Fargevalg på bygningskonstruksjoner skal avtales med Lokalstyret. 
15. Det skal etableres kunstig belysning for uteområdene som sikrer at disse opplyses på 

en sikker og funksjonell måte. 
 

V 
I medhold av § 49.6 i Svalbardmiljøloven gis følgende bestemmelser om bruk og 
utforming av området som er avsatt til trafikkområde(SML § 49.6).  
1. Innenfor området avsatt til trafikkområde gang/sykkelvei tillates opparbeiding og 

behandling av terrenget for å få en anvendelig gang-/sykkelvei. 
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2. Innenfor området avsatt til trafikkområde avkjørsel tillates opparbeiding og behandling 
av terrenget for å få en anvendelig avkjørsel. 
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