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Anbefaling:  

Delplan D34 Longyearbyen havn, bykaia, sist datert 09.11.17 vedtas i samsvar med 
svalbardmiljøloven § 52, følgelig oppheves tidligere planvedtak for området. 
 

 
 
Saksopplysninger: 

Hensikt og formål  
Longyearbyen lokalstyre ved Longyearbyen havn ønsker å utvide dagens havnekapasitet og å 
tilrettelegge for videreutvikling av planområdet til havne- og næringsaktivitet. Areal på sørsiden av vei 
600 er inkludert for å inkludere formål for reservekraftstasjon. 

Det henvises til vedlagte plandokumenter for detaljert beskrivelse og presentasjon av delplan D34 
Longyearbyen havn, bykaia – sist datert 09.11.17. 

Planarbeidet har som hovedformål å: 
- Legge til rette for nærings-/havneutvikling og etablering av nytt havnebygg. 
- Skape grunnlag for god arealutnyttelse og utvikling/utbygging innenfor havneområdet. 
- Legge til rette for utbygging av nødvendig infrastruktur. 
- Sikre nødvendige hensyn til miljø, klima og sikkerhet. 

 
Bakgrunn og gjennomført planprosess 
Planprogram for delplan D34 for Longyearbyen havn, bykaia ble fastsatt allerede i mars 2012.   

Planforslag ble utarbeidet av Rambøll på vegne av LL v/havnesjefen og politisk 1. gangs behandlet i 
mai 2015. Det er gjennomført tre høringsperioder i samsvar med svalbardmiljøloven § 50 som følge av 
revisjon etter politisk 1. gangs behandling. Planprosessen har i perioder stoppet opp, delvis pga behov 
for ytterligere avklaring og utredning og delvis for å avvente nye føringer gitt Arealplan 2016-2026 
(vedtatt 13.02.2016).  

Foreliggende planforslag D34 (sist datert 09.11.17) som med dette fremmes for sluttbehandling og 
endelig planvedtak er bearbeidet og tilpasset oppdaterte føringer og forutsetninger og 
merknadsbehandling etter gjennomførte høringer.  
 
Oversikt planprosess: 

Jan. 2012 Planprogram til administrativ behandling 
30.01.12 Planprogram til politisk behandling i Miljø- og næringsutvalget 
24.02.12 Varsel om oppstart og planprogram til offentlig ettersyn  
25.01.12  Møte med næringslivet i Longyearbyen 
Mars 2012  Administrativ fastsetting av planprogram  
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05.06.13, rev 
05.11.14 

Planforslag til administrativ behandling 

05.12.14-16.01.15 Planforslag til politisk behandling og offentlig ettersyn   
Jan-april 2015 Utvidelse av planområdet som følge av innspill etter offentlig ettersyn  
08.05.2015 Delplan vedtatt lagt ut til begrenset offentlig ettersyn  
Juni 2015 Planforslaget sendt på begrenset høring til Sysselmannen og SNSK 
Oktober 2015 Nytt offentlig ettersyn etter innspill fra Sysselmannen 
Des. 2015  Merknadsbehandling og revidering av planforslag 
Vår/sommer 2017
  

Oppfølging, korrigering og oppdatering av plandokumenter i samsvar med 
gjennomført planprosess. Utvidet planområde for innlemming av 
reservekraftstasjon og justering/korrigering av formål og utredninger på skred. 

01.09. – 01.10.17 Nytt offentlig ettersyn  
Okt 2017 Merknadsbehandling og korrigering av plandokumenter 
Nov – des 2017 Politisk sluttbehandling og planvedtak 

 
 
Gjennomført høring høst 2017 - innkomne uttalelser og merknadsbehandling  
Planforslaget ble sist lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 01.09. – 01.10 2017. Følgende avga 
uttalelse til høringsdokumenter datert 25.08.17: 

1. Sysselmannen på Svalbard, datert 22.09.17 
2. NVE, datert 04.10.17 
3. Avinor, datert 27.09.17 
4. LL barnetalsperson, datert 29.09.17 
5. Longyearbyen havn v/havnesjefen, datert 04.09.17 
6. Svalbard Cruise Network, datert 29.09.17 
7. Visit Svalbard, datert 29.09.17 
8. LPO på vegne av Bykaia Lagerutleie, datert 28.09.17 

Det henvises til vedlegg 5 hvor alle høringsuttalelser er oppsummert og kommentert samt vedlagt i sin 
helhet. Endring/presisering etter sist gjennomført høring er: 
Planbeskrivelsen:  

- Presisering/drøfting av krav til utredning og vurdering av konsekvenser etter 
svalbardmiljøloven §§ 49 og 59. 

- Oppdatert tekst knyttet til registrering av kulturminner. 
- Fjernet tidligere punkt 6.3 «Muligheter for nye næringsaktiviteter for havna» 

Planbestemmelser:  
- Innarbeidet krav i samsvar med Restriksjonsplan for Svalbard Lufthavn (§2.17). 
- Parkeringskrav fastsettes etter bygningers fysiske plan (§4.1). 
- Tillatelse til tiltak for navigasjon og sikkerhet, trafo og teknisk infrastruktur (§2.13). 

Plankart: 
- Veglinje KV2 korrigert i samsvar med gjeldende arealplan 2016-2026.  

 
Samlet oversikt over revisjon og bearbeiding av planmaterialet etter politisk 1. gangs 
behandling i mai 2015 

- Planavgrensning og planbestemmelser tilpasset avklaringer i gjeldende arealplan 2016-2026. 
- Planområdet er utvidet for å inkludere areal for reservekraftstasjon på sørsiden av vei 600. 
- Innarbeidet hensynssoner skred i samsvar med oppdatert kartlegging/informasjon. 
- Justering av byggehøyder og byggegrenser. 
- Innarbeidet parkeringskrav for næringsformål. 
- Generell oppdatering av alt planmateriale i samsvar med merknadsbehandlinger etter 

gjennomførte høringer og oppdaterte forutsetninger, føringer og utredninger. 
 
Planmateriale for delplan D34 som fremmes til sluttbehandling er sist datert 09.11.17. 
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Vurdering: 

Planforslag for delplan D34 Longyearbyen havn er vurdert å gi et hensiktsmessig juridisk grunnlag for 
videre havn-/næringsutvikling i Longyearbyen i samsvar med politisk fastsatt planprogram og nye 
føringer og forutsetninger gitt gjennom den nærmere fem år lange planprosessen.   
 
Delplanen tilrettelegger for gjennomføring av nytt havnebygg i samsvar med forprosjekt slik vedtatt av 
lokalstyret 29.05.17, sak 17/35 og gjennomføring av anbudskonkurranse slik vedtatt av 
administrasjonsutvalget 10.10.17, sak 17/159. 
 
Delplan D34 Longyearbyen havn, bykaia (sist datert 09.11.17) anbefales vedtatt i samsvar med 
Svalbardmiljøloven § 52.  
 
 
Vedlegg: 

1 Planbeskrivelse D34, 09.11.17 
2 Plankart D34, 09.11.17 
3 Planbestemmelser D34, 09.11.17 
4 Illustrasjonsplan D34 
5 Merknadsbehandling og høringsuttalelser 2017 
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