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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Longyearbyen Lokalstyre har nylig vedtatt Avfallsplan for Longyearbyen for perioden 
2005-2010, hvor et av tiltakene er å få etablert et mellomlager på Hotellneset for avfall 
som skal til fastlandet for gjenvinning/forbrenning.  

1.2 Formål med planen 

Planarbeidet har som hovedformål å legge til rette for etablering av slikt mellomlager 
på Hotellneset. 

I samråd med Store Norske er planområdet utvidet med sikte på å legge til rette for 
industri/næring i områdene langs sjøen, mens arealene innenfor og omkring 
utskipningsanlegget videreføres som ”gruveområde”.  

Videre legges det til rette for utvikling av arealene omkring småbåthavna.  

Det tas også sikte på å fastlegge offentlig vegsystem i området.  
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2. Planprosessen 

2.1 Forhåndsvarsel og kunngjøring 

Varsel om igangsetting av planarbeid ihht. Svalbardmiljølovens § 50, ble kunngjort ved 
brev til berørte organer, organisasjoner og myndigheter datert 5.7.06. 

Annonse om kunngjøring av oppstart ble trykket i Svalbardposten den 14.7.06. 

2.2 Forhåndsuttalelser 

I det følgende blir det gitt en kort redegjørelse for innholdet i innkomne uttalelser, 
supplert med forslagsstillers kommentarer.  

Longyearbyen Lokalstyre 

Miljø- og næringsutvalget ga i møte den 03.07.06 sin tilslutning til Forslag til 
planprogram (datert 29.05.06). 

Administrasjonssjefen ble gitt fullmakt til å justere planprogrammet på bakgrunn av 
høringsuttalelser etter kunngjøring. 

Sysselmannen på Svalbard 

Sysselmannen har uttalt seg i brev datert 13.06.06 og 11.07.06. 

En mener at det med bakgrunn i framføringen av fjernvarme til flyplassen og 
utviklingen av Hotellneset er naturlig å se området som omfattes av forslaget til 
delplanområde i sammenheng med hele området som er avsatt med planformål 
område med gruvedrift og tilhørende aktiviteter i arealplanen for Longyearbyen.  

Videre pekes det på at denne typen arealer bør vurderes samlet, for eksempel i 
forbindelse med rullering av arealplanen for Longyearbyen. 

Ellers drøfter en prinsipielt omkring framtidig avfallstransport og lokalisering av 
avfallsanlegg i Longyearbyen, og konkluderer med at problemstillingene bør inngå i 
arbeidet med rullering av arealplanen for Longyearbyen. 

■ I og med at det ikke ble vektlagt ved behandlingen av planprogrammet, har 
lokalstyret avvist at planarbeidet skal omfatte denne typen vurderinger. 

Når det gjelder kulturminner, peker Sysselmannen på at Hotellneset har vært 
lagerplass og utskipningskai for kull fra 1920. Lasteanlegget har vært bygget om flere 
ganger og ble delvis ødelagt under Andre verdenskrig. Det er i dag ingen synlige 
fredete kulturminner innenfor delplanområdet. Sysselmannen antar at det i lastekaia 
finnes deler eldre enn 1946 som er grensen for automatisk fredning.  

Dersom det foretas ombygningsarbeider på kaia, ber en om at dette blir dokumentert.  
Det gjøres oppmerksom på den aktsomhetsplikten som følger av Svalbardmiljøloven § 
44.  
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Dersom det i prosjekterings- eller anleggsfasen blir avdekket mulige automatisk fredete 
kulturminner, må arbeidene stanses og funnet meldes til Sysselmannen.  

■ Innspillet tas til etterretning ved at krav i lovens §44 om arbeidsstans og meldeplikt 
er inntatt i planens bestemmelser. 

Når det gjelder forurensning, peker Sysselmannen på at det innenfor delplanområdet 
er en lokalitet med forurenset grunn som er registrert i deponidatabasen for Svalbard, 
2110042 Longyearbyen, utskipningskai.  

Lokaliteten er rangert i gruppe 2, lokaliteter med behov for undersøkelser og hvor det 
foreligger begrunnet mistanke til om farlig avfall/miljøfarlige kjemikalier i grunnen. I 
slike områder er nærmere undersøkelser nødvendige for å ta stilling til 
forurensningsfaren, se Rapport 98:04 fra SFT.  

Med dagens arealbruk i området er det liten eller ingen kjent forurensningspåvirkning 
på omgivelsene. Kun omfattende tiltak i grunnen eller sjøen vurderes å kunne utgjøre 
en forurensningsrisiko.  

I den forbindelse gjøres det oppmerksom på at graving eller andre arbeider i lokaliteter 
med forurenset grunn ikke kan gjennomføres uten tillatelse fra Sysselmannen, jf. 
Svalbardmiljøloven § 93.  

For at Sysselmannen i slike saker skal kunne vurdere forurensningsfaren, må aktuelle 
arbeider i grunnen, graving, henleggelse av masse og plan for utfylling og avslutning i 
fjæra beskrives. I tillegg må det foreligge en vurdering av hvor det vil være fare for økt 
avrenning under og etter anleggsarbeidene. Dette bør så sammenholdes med prøver 
fra grunnen i de aktuelle områdene før Sysselmannen vil kunne vurdere en tillatelse til 
graving og pålegg for å hindre avrenning av miljøgifter til fjorden. 

■ Innspillet tas tilfølge ved at det i planens bestemmelser stilles krav om at det i 
forbindelse med arbeider og tiltak som antas å berøre forurenset grunn foretas 
vurderinger i forhold til forurensning. Ved mistanke om forurensninger skal 
anleggsarbeidene stanses. 

Når det gjelder mellomlager for avfall, peker Sysselmannen på at det er viktig at et 
slikt område blir godt avskjermet av hensyn til vær og vind. På samme måte er det 
viktig å benytte solide gjerder av estetiske hensyn, for å hindre uvedkommende 
adgang, og for å hindre hensetting av avfall innenfor eller i nærheten av 
lagerområdet. Delplanen må ha solide bestemmelser som sikrer at Hotellneset ikke 
blir et rotete område. Sysselmannen gjør oppmerksom på den som vil etablere nye 
anlegg for mellomlagring av avfall som kan medføre fare for forurensning eller virke 
skjemmende, skal ha tillatelse fra Sysselmannen, jf. forurensningsforskriften for 
Svalbard § 11, 1. ledd. 

■ Innspillet tas tilfølge ved at det i planens bestemmelser stilles krav til utforming av 
avfallsanlegget, og gjennomføring av tiltak.  

Ellers fokuserer Sysselmannen på framtidig avfallshåndtering, ved at en ber Bydrift 
Longyearbyen være spesielt oppmerksom på avfall fra bygge- og anleggsarbeid ved 
iverksetting av planen, og stille krav til avfallsplan. Strenge krav til orden og 
opprydding under og etter arbeidet bør gå frem av planbestemmelsene. En anser det 
som særlig viktig å sørge for forsvarlig håndtering og avlevering av farlig avfall fra 
eventuell riving av eksisterende bebyggelse på Hotellneset, så som PCB-holdige 
lysarmaturer og isolerglassruter.  

■ Innspillet tas delvis tilfølge ved at det settes krav om utarbeidelse av en egen 
avfallsplan knyttet til virksomheten, hvor det f.eks. gis føringer tilknyttet mottak, 
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lagring, transport. Detaljerte krav utover dette antas å høre hjemme i en evt 
godkjenning ihht Svalbardmiljølovens § 58, jfr § 11 i Forskrift om miljøgifter, avfall 
og miljøgebyrer for avløp og avfall på Svalbard.  

Avinor 

Svalbard lufthavn har uttalt seg i brev datert 24.08.06. 

Avinor gjør oppmerksom på at det aktuelle området på Hotellneset ligger 
innenfor området for restriksjonsplanen for Svalbard lufthavn, fastsatt av 
Samferdselsdepartementet den 25.02.01. 

Restriksjonsplanen for lufthavnen viser hvilke begrensninger og 
rådighetsinnskrenkninger som er nødvendige for å sikre;  

- hinderfritt luftrom for flytrafikken til Svalbard lufthavn. 
- at navigasjonsinstrumentenes signalkvalitet tilfredsstiller de krav som stilles. 
- at fly ikke utsettes for vindskjær og turbulens som reduserer flysikkerheten. 

Det aktuelle området på Hotellneset ligger innenfor et område som båndlegges med 
bygningsmessige restriksjoner for å sikre hinderfri inn- og utflyging og 
radionavigasjonshjelpemidlenes funksjonsdyktighet.  

Luftfartsmyndigheten kan stille særskilte krav til utforming og materialvalg på evt 
bygg og anlegg som planlegges oppført innenfor området som omfattes av 
delplanen. Det kan også være aktuelt å stille krav om at nye bygg og anlegg skal 
utstyres med røde hinderlys. 

Dersom det er aktuelt å oppføre bygg eller anlegg som er i konflikt med 
bestemmelsene i restriksjonsplanen, må planene for disse først framlegges Avinor for 
en nærmere radioteknisk og operativ vurdering.  

En ber om at kravene i restriksjonsplanen for Svalbard lufthavn tas hensyn til i det 
videre arbeidet med delplanen for Hotellneset.  

■ Innspillet tas tilfølge ved at det i planens bestemmelser stilles krav om at alle 
søknader skal forelegges Avinor v/ lufthavnsjefen. 

Svalbard Reiseliv 

Svalbard Reiselivsråd har uttalt seg i brev datert 31.08.06. 

I og med at Hotellneset og småbåthavna er blant de første og siste inntrykkene en 
får av Longyearbyen, ser en positivt på at bruk av området nå kommer inn i ordnede 
og regulerte former.  

Reiselivsrådet mener samtidig at det er viktig å sikre at områdets egenart blir bevart 
gjennom reguleringen. Kullkaia, ”Titankrana” og andre installasjoner av 
kulturhistorisk verdi må sikres ivaretatt da dette gir klare assosiasjoner til 
gruvedriften og dennes betydning for Longyear-samfunnet. 

■ Innspillet tas tilfølge ved at det i planen legges til rette for en videreføring av 
dagens situasjon. 

Ved mellomlagring av avfall mener en dette må skjermes for innsyn og sikres mot 
vær og vind.  

■ Innspillet tas tilfølge gjennom krav i planens bestemmelser. 
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I forbindelse med regulering av småbåthavna ber en om at det tas hensyn til videre 
utvikling innenfor reiselivsaktiviteter som benytter seg av gummibåter, ribb-båter og 
andre mindre farkoster. 

■ Innspillet tas tilfølge, ved at det i planen er avsatt arealer for utvikling av 
småbåthavna. 

Norsk Polarinstitutt 

Polarinstituttet har uttalt seg i brev datert 29.08.06. 

En peker på at området bærer preg av lang tids bruk i forbindelse med småbåthavn, 
mellomlagring og utskiping av kull, annen næringsvirksomhet, naust og 
motorcrossbane. 

Det oppsummeres med at svært lite av planområdet kan gjenkjennes med kvaliteter 
som forbindes med ”Natur- og friluftsområder”. 

■ Det tas til etterretning at naturmiljø ikke legger føringer på planarbeidet. 

En har ikke merknader til planprogrammet, men forutsetter at ankomsten til NP sitt 
naust i området opprettholdes uhindret/sikres i den videre planprosessen. 

■ Innspillet tas tilfølge. 

2.3 1. gangs offentlig ettersyn 

MNU-behandling 

I forbindelse med behandling av innsendt forslag til delplan for Hotellneset, fattet 
Miljø- og næringsutvalget følgende vedtak i møte den 30.05.07: 

 
Planforslaget ble sendt til offentlige og private høringsinstanser, samt annonsert i 
Svalbardposten.   

Innkomne høringsuttalelser  

Sysselmannen (09.08.07) er positiv til at det legges til rette for småbåthavn, industri 
og lagring av avfall. Størrelsen bør vurderes mht om det blir stort nok for å flytte deler 
av industri /lagervirksomheten ut av Sjøområdet. Sysselmannen har ingen merknader til 
arealet avsatt til mellomlager for avfall. Sysselmannen ser gjerne at bestemmelsene stiller 
enda strengere krav til orden på tomter/uteområder. Det bør lages bestemmelser om 
plassering av søppelcontainere, og terrengavslutning rundt parkeringsplasser m.m. 



DELPLAN FOR HOTELLNESET 9 
  

BARLINDHAUG CONSULT AS   30.8797 

Formuleringene i § 1.1 c, 1.2 e og 5.2.h bør vurderes mht om de er tilstrekkelige for å 
sikre et ryddig inntrykk.  

■ De foreslåtte bestemmelsene vurderes som tilstrekkelige.   

Sysselmannen varsler innsigelse til planen dersom ikke kulturvernhensynene blir ivaretatt. 
Sikringssonene til kulturminnene den gamle kirkegården og kanonen fra 2. verdenskrig 
berøres av planen. Sysselmannen er innstilt på å innskrenke sikringssonene til å tangere 
veibanens vestside. Titankaia må sikres som kulturminneområde i planen. Sysselmannen 
ber om at det tas inne en bestemmelse med krav om at kulturminnemyndigheten blir 
kontaktet ved ombygging/reparasjon av lasteanlegget/kulikaia for å dokumentere 
anlegget kulturhistorisk. Sikringssoner og kulturminneområdet må gå tydelig fram av 
planbestemmelsene og plankartet. 

■ Selv om denne typen innspill vel burde kommet allerede ved planoppstart, tas 
kravene tilfølge.  

 

Båtforeningen To-Takteren (mottatt 08.08.07) uttaler at dersom området vest for 
den gamle steinavgangen blir regulert til naustområde, vil dette skape problemer for 
opptaking og vinterlagring av brygger. Bryggene opptar hele plassen, kan ikke 
demonteres eller kjøres vekk. En ber derfor om at området avsettes til småbåthavn. 

■ I dialog med foreningen er det foretatt justeringer i planen når det gjelder 
arrondering av området. 

 

UNIS (mottatt 22.08.07) vil ha behov for areal knyttet til lagring og drift av 
båtmateriell m.m. og ønsker derfor planen velkommen. 

■ Innspillet tas til etterretning. 

 

Bergvesenet (27.06.07) har ingen merknader til planen. 

■ Innspillet tas til etterretning. 

 

2.4 Andre innspill 

Etter at planen lå ute til offentlig ettersyn har det vært dialog mellom Avinor og 
grunneier omkring plassering av et navigasjonsanlegg innenfor delområdet avsatt til 
gruvedrift. Partene er enige om at et evt anlegg plasseres utenfor planområdet. 

Ellers er avkjøringen til småbåthavna justert noe, i tillegg er det avsatt frisiktsoner i 
kryss langs Flyplassveien. 
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3. Planområdet – beskrivelse og premisser 

Planområdet avgrenses i vest av vegen mot Bjørndalen, i sør av flyplassvegen og i øst 
av avkjøring ned til småbåthavna.   

3.1 Overordnede føringer 

Arealplan for Longyearbyen 1998-2002 

Planen innebærer en endring og detaljering av deler av gjeldende Arealplan for 
Longyearbyen 1998-2002, hvor store deler av det aktuelle området er avsatt til 
”gruvedrift med tilhørende aktiviteter”. Resten av området er avsatt som ”natur- og 
friluftsområde”.  

Deler av området inngår i en ”sone med kulturminner til vurdering”. 

Ellers er det i plankartet avsatt en ”mulig forurenset lokalitet i henhold til SFT rapport 
98:04”. 

 

 

 

Avgrensning av ”Arealplan for 
Longyearbyen 1998-2002”.  

Planområdet er uthevet. 

 

Avfallsplan for Longyearbyen 2005-2010 

I planens handlingsprogram er listet opp en rekke tiltak knyttet til følgende 
tiltaksområder:  

 Avfallsforebygging  
 Kildesortering, gjenvinning og behandling av avfallsfraksjonene  
 Oppsamling, innsamling og transport  
 Avfallsbehandlingsanleggene  
 Hensatt avfall, forsøpling og villfyllinger  
 Informasjon, kommunikasjon, holdninger og service 
 Renovasjonsgebyr 
 Rammebetingelser  
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Etablering av mellomlager på Hotellneset er et av de definerte tiltakene under temaet 
Avfallsbehandlingsanleggene. 

3.2 Områdebeskrivelse 

Bebyggelsesstruktur 

Langs østre siden av neset er det etablert naust, samt noe tyngre næringsvirksomhet 
langs nordre siden. Etpar av bygningene synes å være benyttet til boligformål. Innerst 
i området finner vi småbåthavna.   

Ellers er området preget av store installasjoner knyttet til lasting og av kull, som 
kraner, transportbånd og kaianlegg.  

 

 

 

Naust m.v. på østsiden av neset  

 

 

 

Næringsbygg på nordsiden av neset 
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Trafikale forhold 

Som det framgår av skissen til venstre 
blir det kjørt bil langs flere traséer i 
området, selv om flere av dem har 
sterkt varierende standard.  

Hovedvegen mot Bjørndalen og 
hytteområdene langs sjøen vest for 
flyplassen, går som vist i kartskissen på 
side 19.  

Det er ikke opparbeidet særskilte 
anlegg for gående eller syklende, 
verken langs Flyplassvegen eller andre 
steder.  

Parkering tilknyttet eksisterende 
virksomheter foregår i stor grad på 
egnet sted etter behov. 

 

Naturmiljø 

Området er i stor grad preget av lang tids bruk i forbindelse med mellomlager og 
utskipning av kull, bl.a. finnes her kaianlegg og store kraner.  

Det synes ikke å finnes spesielle naturverdier innenfor planområdet som er i konflikt 
med planlagt utvikling. 

Sysselmannen har sluttet seg til en slik vurdering. 
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Kulturminner 

Ifølge planprogrammet skal eventuelle kulturminner innenfor planområdet kartlegges. 
Det tas stilling til hvordan eventuelle kulturminner skal ivaretas i planen.  

 

 

I sin forhåndsuttalelse peker 
Sysselmannen på at Hotellneset har 
vært lagerplass og utskipningskai for 
kull fra 1920. Lasteanlegget har vært 
bygget om flere ganger og ble delvis 
ødelagt under Andre verdenskrig.  

Det er i dag ingen synlige fredete 
kulturminner innenfor delplanområdet.  

Sysselmannen antar at det i lastekaia 
finnes deler eldre enn 1946 som er 
grensen for automatisk fredning. 

Ut fra dette legges til grunn at det ikke 
båndlegges arealer knyttet til 
kulturminner i plankartet.  

 

 

Forurensning 

Ifølge planprogrammet skal det gis en kortfattet beskrivelse av situasjonen knyttet til 
forurensning innenfor planområdet. 

 

SFT har foretatt registreringer i 
området. 

Innenfor planområdet det kun 
utskipningskaia som er registrert i 
SFT’s grunnforurensningsdatabase 
(påvirkningsgrad 02, dvs liten/ingen 
kjent påvirkning).  

I fall det likevel skulle finnes 
forurensinger innenfor området, 
vurderes den generelle 
aktsomhetsplikten i 
Svalbardmiljølovens § 65 som et 
tilfredsstillende sikkerhetsnett.  

Det legges til grunn at denne nedfelles 
i planens bestemmelser. 
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3.3 Eiendomsforhold 

Det er Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS som eier hovedeiendommen i 
området, dvs 22/1. 

 

 

Ellers er det fradelt noen festetomter 
omkring neset, hvorav de fleste er 
bebygd;  

22/470, 22/519, 22/536, 22/537, 
22/538, 22/539, 22/540, 22/541, 
22/542, 22/543, 22/544, 22/545, 
22/546, 22/547, 22/548, 22/549, 
22/550, 22/551, 22/552, 22/553, 
22/554, 22/555.  
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3.4 Teknisk infrastruktur 

Bortsett fra veg og bebyggelse, er det etablert lite teknisk infrastruktur i området.  

 

Skissen til venstre viser eksisterende 
bebyggelse og anlegg, vegsystem, 
samt VA-anlegg (blå). 

Ellers har Telenor en fiberkabel 
liggende i tilknytning til veisystemet 
fra det lille huset nordvest i 
planområdet (se rød ring). Denne 
følger veien sydover, og forgrener seg 
derfra til SvalSat, flyplassen og 
Telenors kontor inne i byen. 
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3.5 Planpremisser 

En oppsummering av ovennevnte gir følgende premisser for planarbeidet: 

■ Planarbeidet innebærer en endring og detaljering av gjeldende arealplan.  

■ Forholdet til naturmiljøet vurderes som avklart. 

■ Forholdet til kulturminner vurderes som avklart.  

■ Forholdet til forurensninger vurderes som avklart.  

■ Eksisterende bygnings- og kulturmiljø skal hensyntas i planarbeidet. 

■ Det skal stilles strenge krav til utforming og drift av det planlagte avfallsanlegget. 

■ Det skal tas hensyn til restriksjoner omkring lufthavna i planleggingen av området. 

■ Det skal tas hensyn til eksisterende infrastruktur i planleggingen av området. 

■ Eksisterende anlegg for Norsk Polarinstitutt og reiselivet ved småbåthavna skal 
hensyntas i planarbeidet. 
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4. Beskrivelse av planforslaget 

Planområdet er på ca 340 dekar, og avgrenses i vest av vegen mot Bjørndalen, i sør av 
flyplassvegen og i øst av avkjøring ned til småbåthavna.   

Plankartet er tegnet i målestokk 1:1000, med 1 meter ekvidistanse. Digitalt 
kartgrunnlag er levert av Longyearbyen Bydrift. 

 

Om utviklingsplanene 

Det er først og fremst Longyearbyen 
Bydrift, sammen med Store Norske 
Spitsbergen Kulkompani og 
Longyearbyen lokalstyre, som har gitt 
føringer for ønsket utvikling av 
området.  

Planarbeidet har som hovedformål å 
legge til rette for etablering av slikt 
avfallsanlegg på Hotellneset. 

I samråd med Store Norske utvides 
planområdet med sikte på å legge til 
rette for industri/næring i områdene 
langs sjøen, mens arealene innenfor 
og omkring utskipningsanlegget 
videreføres som ”gruveområde”.  

Videre legges det til rette for utvikling 
av arealene omkring småbåthavna.  

Det tas også sikte på å fastlegge 
offentlig vegsystem i området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prinsippskisse som antyder framtidig 
arealbruk i området, basert på 
innledende betraktninger.  

Skissen er ikke oppdatert etter off 
ettersyn. 
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4.2 Delområdene  

For byggeområdene er det definert en tillatt utnyttelse, BYA < 20 %, som omfatter 
både eksisterende og ny bebyggelse. 
 

 

Næringsområde 

Det aktuelle området tenkes utnyttet 
som kombinert område for ulike 
former for næringsformål, som 
industri/verksted/lager/naust. 

Området gis adkomst fra 
Bjørndalveien. Parkering forutsettes å 
foregå innenfor området.  

Teoretisk tillates totalt 10.600 m2 
(grunnflate) bebyggelse i området. 
Maks gesimshøyde er satt til 9 meter. 

 

 

Naustområder 

De aktuelle områdene tenkes utnyttet 
for etablering av tradisjonelle naust, 
dvs at det tillates benyttet på privat 
basis.  

Parkering forutsettes å foregå 
innenfor området.  

Teoretisk tillates totalt hhv 2.900 m2 
og 5.300 m2 bebyggelse i de to 
delområdene.  

Maks gesimshøyde er satt til 7 meter. 
 

 

Friluftsområde 

Et ca 20 meter bredt belte langs 
sjøen omkring Adventpynten er 
avsatt til rekreasjon. 

I området vil det kunne tillates 
etablering av anlegg som hører 
naturlig hjemme i et friluftsområde. 

Også navigasjonsinnretninger tillates.
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Gruveområde 

Det aktuelle området tenkes utnyttet 
på samme måte som i dag, dvs i 
forbindelse med uttak/deponering/ 
mellomlagring/transport. 

Området gis adkomst fra hhv kryss 
ved flyplassvegen og kryss utenfor 
traverskrana.  

Parkering forutsettes å foregå 
innenfor området.  

 

 

Mellomlager for avfall 

Det aktuelle området tenkes utnyttet 
for etablering av mellomlager for 
avfall.   

Området gis adkomst fra 
Bjørndalveien.  

Parkering forutsettes å foregå 
innenfor området.  

Teoretisk tillates totalt 1.700 m2 
bebyggelse i området. 

Maks gesimshøyde er satt til 9 meter. 

 

 

Småbåthavn 

Det aktuelle området tenkes utnyttet 
som småbåthavn, på land og sjø. 

Området tillates benyttet for 
vinterlagring av båter og 
fortøyningsanlegg. I tillegg tillates 
etablert tilhørende bebyggelse. 

Det tillates utfylling i sjø, bl.a. for 
ferdigstilling/forsterkning av 
eksisterende molo. 

Parkering forutsettes å foregå 
innenfor området.   

Maks gesimshøyde er satt til 7 meter.

Også navigasjonsinnretninger tillates.
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Båtoppsett 

Langs fjæra på nordsiden av neset er det avsatt to områder for mulig etablering av 
båtoppsett med tilhørende anlegg. 

4.3 Trafikale forhold 

Ifølge planprogrammet skal det gjøres en vurdering av de trafikale forhold knyttet til 
planområdet og tilgrensende områder, kfr offentlige kjøreveger, internveger, 
adkomster.  

Det etableres en ny hovedadkomst til 
området som vist i skissen til venstre.  

For kjøreveger legges følgende 
normalprofil til grunn: 2 kjørefelt á 3,5 
meter bredde.  

I tillegg er det avsatt 3 meter på hver 
side til skulder/grøft/snøopplag o.a. 

Hovedadkomst til småbåthavna m.v. 
etableres fra øst (bysiden). 

Øvrige adkomster til området, som i 
plankartet er markert med piler, vil 
ikke bli tilrettelagt. 

Skissen er ikke oppdatert etter off 
ettersyn. 
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Kulturminner  

Forholdet til kulturminneinteressene 
vurderes som avklart, jfr avsnitt 3.2.  

 

4.5 Forurensning 

I og med at den generelle aktsomhetsplikten i Svalbardmiljølovens §65 nedfelles i 
planbestemmelsene, jfr avsnitt 3.2, vurderes spørsmålet om grunnforurensning som 
avklart.  

Når det gjelder avfallsanlegget vises det til oppfølging i tråd med § 11 i Forskrift om 
miljøgifter, avfall og miljøgebyrer for avløp og avfall på Svalbard. 

4.6 Forholdet til lokalsamfunnet 

Barn og unges behov 

Planen er ikke vurdert å berøre barn og unges behov. 

Samfunnssikkerhet 

Det er ikke identifisert forhold som skulle medføre noen sikkerhetsrisiko.  
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5. Vedlegg 

 

■ Bestemmelser til planen datert 03.06.08 

■ Plankart i målestokk 1:2000 datert 03.06.08 (A3) 
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Bestemmelser til planen 

Dato: .......................................................................................................15.03.2007 

Dato for siste revisjon:..............................................................................03.06.2008 

Dato for lokalstyrets vedtak/egengodkjenning: ...........................................27.10.2008 

I 

Formålet med delplanen er å fastlegge rammene for framtidig arealbruk og 
trafikksystemer for innenfor området. 

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 fellesbestemmelser: 

a) Ved arbeider og tiltak som antas å berøre forurenset grunn, eldre deponier og/eller 
etterlatenskaper skal det foreligge vurdering av miljø- og forurensningsforhold 
før godkjenning av arbeider eller tiltak etter lovens kap. VII kan gis. 

b) Dersom det i anleggsfasen eller på andre tidspunkt oppstår mistanke om 
forurensninger i grunnen skal arbeidene stanses og Sysselmannen varsles 
umiddelbart. 

c) Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller andre 
levninger som viser eldre aktivitet i området av kulturhistorisk verdi, skal arbeidet 
stanses og melding sendes omgående til Sysselmannen, jfr lovens §44. 

d) Alle søknader om tiltak etter lovens kap. VII skal forelegges Avinor v/ 
lufthavnsjefen for nærmere avklaring av forholdet mellom planlagte tiltak og 
gjeldende restriksjoner knyttet til flyplassen.  

e) Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det vedlegges situasjonsplan som viser 
plassering av bygninger/anlegg/innretninger/adkomst/parkeringsløsninger o.a.  
Ved etablering av ny bebyggelse skal det fokuseres særskilt på en helhetlig 
plassering og orientering i forhold til vegsystemer, strandlinje o.a. 

f) Tomteutnyttelse (TU) eller bebygd areal (BYA, med definert høydebegrensning), 
skal være innenfor grenseverdiene angitt på plankartet.  

g) Innenfor de ulike delområdene tillates etablert kommunalteknisk infrastruktur etter 
behov.  

h) Ut fra den kulturminnefaglige verdi som er knyttet til Lasteanlegget/Kullkaia skal 
Sysselmannen kontaktes ved evt ombygging eller reparasjon.  
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IV 

I medhold av § 49 i Svalbardmiljøloven, gis følgende bestemmelser om bruk og 
utforming av arealer og bygninger innenfor planområdet:  

1.  BYGGEOMRÅDER  (§ 49, 3. ledd nr. 1) 

1.1. Industri/Verksted/Lager/Naust 

a) Områdene er avsatt til eksisterende og framtidig bebyggelse og anlegg, med 
tilknytning til næringsrelatert virksomhet, så som industri, verksted, lager, samt 
naust.   

b) Ny bebyggelse kan oppføres med maks gesimshøyde 9 meter over gjennomsnittlig 
terreng. BYA innenfor området skal ikke overstige 30 %.  

c) Ubebygde arealer må gis en tiltalende form og behandling. I den grad utelagring 
skal foregå, forutsettes at dette foregår i kontrollerte former og på definerte 
arealer.  

d) Det skal etableres nødvendige trafikkarealer, herunder parkeringsplasser. 

e) Innenfor byggeområde for industri/verksted/lager/naust tillates etablert et område 
for vinteropplag av større båter. 

1.2. Naustbebyggelse 

a) Områdene er avsatt til eksisterende og framtidig naustbebyggelse. 

b) Naust kan benyttes til lager, hobbyrom og verksted eller tilsvarende. Naust tillates 
ikke benyttet til boligformål/fritidsbolig. 

c) Ny bebyggelse kan oppføres med maks gesimshøyde 7 meter over gjennomsnittlig 
terreng. BYA innenfor området skal ikke overstige 30 %.  

d) Utvendig materialbruk skal domineres av tre og stein. 

e) Ubebygde arealer må gis en tiltalende form og behandling. I den grad utelagring 
skal foregå, forutsettes at dette foregår i kontrollerte former og på definerte 
arealer.  

f) Det skal etableres nødvendige trafikkarealer, herunder parkeringsplasser. 

1.3. Båtoppsett 

a) Områdene er avsatt til båtoppsett med tilhørende anlegg. 

2. FRILUFTSOMRÅDER  (§ 49, 3. ledd nr. 3) 

2.1. Friluftsområde 

a) Området er avsatt til rekreasjonsformål. 

b) Innenfor området tillates aktivitet og tiltak som er forenlig med formålet. 

c) Innenfor området kan det anlegges nødvendige navigasjonsinnretninger. 



DELPLAN FOR HOTELLNESET 25 
  

BARLINDHAUG CONSULT AS   30.8797 

3.  KULTURMINNEOMRÅDER (§ 49, 3. ledd nr. 3) 

3.1. Kulturminner 

a) Innenfor området er det registrert kulturminner (Titankrana). 

b) Det tillates ingen inngrep, bebyggelse eller annen aktivitet som kan skade de 
aktuelle kulturminnene. 

4.  OMRÅDER FOR RÅSTOFFUTVINNING  (§ 49, 3. ledd nr. 4) 

4.1. Gruvedrift med tilhørende aktiviteter 

a) Områdene skal benyttes til gruvedrift med tilhørende bebyggelse og anlegg, 
herunder uttak, deponering, mellomlagring og transport av masser. 

5. VEIER  (§ 49, 3. ledd nr. 6) 

5.1. Kjøreveier 

a) Omfatter kjøreveier som vist i plankartet. 

b) Adkomst til eiendommer langs offentlig veg er markert med piler i plankartet.  

c) I området tillates vegskråninger, forstøtningsmurer, grøfter og annet vegareal. 

6. SPESIALOMRÅDER  (§ 49, 3. ledd nr. 7) 

6.1. Mellomlager for avfall 

a) Området er avsatt til mellomlager for avfall, herunder bygninger og anlegg 
tilknyttet virksomheten. 

b) Anlegget skal gjerdes inn, og sikres mot vær og vind.  

c) Det skal utarbeides en avfallsplan, som er relativt detaljert hva gjelder krav til 
virksomheten.  

d) Driften av anlegget skal gjennomføres slik at ulempene for omgivelsene blir minst 
mulige, både estetisk og funksjonelt.  

e) Ny bebyggelse kan oppføres med maks gesimshøyde 9 meter over gjennomsnittlig 
terreng. BYA innenfor området skal ikke overstige 30 %.  

f) Evt utelagring forutsettes å foregå i kontrollerte former og på definerte arealer.  

g) Det skal etableres nødvendige trafikkarealer, herunder parkeringsplasser. 

6.2. Småbåthavn  

a) Områdene er avsatt til småbåthavn på land og i sjø.  

b) I området kan det anlegges nødvendige innretninger for fortøyning, vann- og 
elektrisk forsyning og lignende.  

c) Innenfor området kan det anlegges nødvendige navigasjonsinnretninger. 

d) Innenfor området tillates det oppført bebyggelse tilknyttet formålet.  

e) Ny bebyggelse kan oppføres med maks gesimshøyde 7 meter over gjennomsnittlig 
terreng.  
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f) Innenfor området tillates foretatt utfylling i sjø.  

g) Området tillates benyttet i forbindelse med vinterlagring av båter og utstyr.  

h) Ubebygde arealer må gis en tiltalende form og behandling. I den grad utelagring 
skal foregå, forutsettes at dette foregår i kontrollerte former og på definerte 
arealer.  

i) Det skal etableres nødvendige trafikkarealer, herunder parkeringsplasser. 

6.3. Frisiktsone  

a) I frisiktsonene tillates ikke installasjoner eller lagring av snø og gjenstander som 
rager høyere enn 0,5 m over planert grunn. 

 

 


