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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Den siste tiden har forslagsstiller og andre aktører ønsket å få tillatelse til en viss 
boligbygging på Haugen. 

I forbindelse med behandling av søknader om grensejustering og fradeling, har 
Longyearbyen lokalstyre vedtatt å nedlegge midlertidig forbud mot fradeling, i påvente 
av en helhetlig plan for området. 

Ut fra dette har en valgt å igangsette arbeid med delplan som omfatter hele Haugen.  

1.2 Formål med planen 

Formålet med planarbeidet er å avklare rammene for framtidig utvikling av området, 
ved å fastlegge framtidige trafikkarealer, herunder opparbeidelse av atkomster, 
parkeringsarealer og lekeplasser, samt klargjøre enkelte tomter for utbygging – om 
nærmere områdevurderinger tilsier at det vil være mulig. 

Planen vil danne grunnlag for en helhetlig opprydding i eiendomsstrukturen.  

 
Planområdet slik det var avgrenset i planprogrammet. 
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2. Planprosessen 

2.1 Planprogram - lokalstyrets tilrådning 

Miljø- og næringsutvalget fattet følgende enstemmige vedtak i møte den 14.04.08 (sak 
12/08):  

1. Med hjemmel i Svalbardmiljøloven § 51 tilrår miljø- og næringsutvalget at det settes 
i gang arbeid med privat forslag til delplan for Haugenområdet.  

2. Miljø- og næringsutvalget gir sin tilslutning til forslag til planprogram datert 
12.03.2008. 

3. Miljø- og næringsutvalget gir administrasjonssjefen fullmakt til å justere 
planprogrammet på bakgrunn av høringsuttalelser etter kunngjøring.  

2.2 Forhåndsvarsel og kunngjøring 

Varsel om igangsetting av planarbeid ihht. Svalbardmiljølovens § 50, ble kunngjort ved 
brev til berørte organisasjoner, myndigheter og hjemmelshavere datert 22.04.08 og 
07.05.08. 

Annonse om kunngjøring av oppstart ble trykket i Svalbardposten den 25.04.08. 

2.3 Forhåndsuttalelser 

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

2.3.1 Brakkeriggen 22/340 

Per Buxurd m.fl. har uttalt seg på vegne av de nye eierne av eksisterende brakkerigg 
på eiendommen 22/340 ved flere anledninger, bl.a. i e-poster datert 25.03.08 og 
06.05.08 samt brev datert 21.09.08. 

Det opplyses om at riggen i dag inneholder 11 leiligheter/rom, som brukes til utleie for 
ansatte i håndverkerbedrifter. 

Det framgår at en har søkt Longyearbyen lokalstyre om bruksendring av eiendommen, 
for derigjennom å formalisere framtidig utleievirksomhet. En ønsker at eiendommen 
gjennom pågående planarbeid avsettes til næringsformål (mot boligformål i dag), evt 
en kombinasjon næring-bolig.  

 Deler av den aktuelle bebyggelsen har karakter av å være provisorier, og er ikke 
plassert i tråd med planens føringer. Etter forslagsstillers vurdering vil det ellers 
kunne være utfordringer knyttet til å legge til rette for næringsformål i et etablert 
boligområde, bl.a. trafikalt.   
Den aktuelle eiendommen avsettes derfor til boligformål i delplanen, i tråd med 
forslag til ny Arealplan for Longyearbyen tettsted for 2008-2018. 
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2.3.2 Spitsbergen Travel Hotel 

Spitsbergen Travel Hotel har uttalt seg i e-post datert 06.05.08. 

Det blir gjort oppmerksom på at en har planer om utvikling av Funken, som bl.a. 
omfatter etablering av SPA og utvidelse av hotellet på baksiden av eksisterende 
bebyggelse, og at en ønsker at dette blir ”medregnet i de nye planene”. 

 Da det antas å være usikkerhet knyttet til skredfare i det aktuelle området, finner 
ikke forslagsstiller å ha tilstrekkelig grunnlag for å legge tilrette for planlagte 
utvidelse.  
Den aktuelle eiendommen avsettes derfor til næringsformål i delplanen, i tråd med 
forslag til ny Arealplan for Longyearbyen tettsted for 2008-2018. 

2.3.3 Sysselmannen på Svalbard 

Sysselmannen har i brev datert 15.05.08 kommet med en rekke detaljerte og 
konstruktive innspill knyttet til utforming av planen:  

Sysselmannen understreker at det er viktig å se utbyggingen i et av de mest sentrale 
områdene med historisk bebyggelse i Longyearbyen i sammenheng med den ønskete 
utviklingen for tettstedet fremover, og at avklaringene for Haugen-området således 
burde være en del av revideringen av den helhetlige arealplanen for Longyearbyen.  

 Forslagsstiller forholder seg til at lokalstyret har vedtatt planoppstart. 

Sysselmannen mener det er viktig å få en grundig og god arealdisponering også med 
tanke på atkomst for motorkjøretøy, parkering og forbindelser til 
gangvei/sykkelvei/skolevei i området.  

Videre pekes det på at delplanen må vektlegge hensynet til barn og unges interesser. 

 Forslagsstiller anser at hensynet til barn og unge er fokusert i planarbeidet 
gjennom avsetting av arealer til friområder, lekeplasser, gangveier m.v.  
I tillegg har en søkt å få til en mer definert avgrensning av trafikkarealene, som 
antas å bidra til økt trafikksikkerhet.  

På Haugen er det automatisk fredete kulturminner med sikringssone (taubanetrasé) og 
bevaringsverdig bebyggelse fra etterkrigstida. En mener at disse kulturminnene må 
ivaretas i planen. Kulturminner er ikke nevnt særskilt i formålet med planen. Det må 
presiseres at formålet også er å sikre bevaringsverdig bebyggelse og omgivelsene til 
automatisk fredet taubanetrasé.  

 Forslagsstiller tar innspillet til følge ved at formålsbestemmelsen omskrives. 

Ifølge svalbardmiljøloven § 39 tredje ledd er det en 100 m sikringssone rundt 
taubanetraseen fra Gruve 2B. Denne dekker den vestlige delen av delplanområdet. 
Sysselmannen arbeider med justering av sikringssonene rundt automatisk fredete 
kulturminner i Longyearbyen i forbindelse med rullering av den helhetlige arealplanen. 
I den forbindelse har en foreslått å innskrenke sikringssonen rundt taubanen fra Gruve 
2B til en 26 m sone langs taubanetraseen (tilsvarer 10 m fra taubanefundamentenes 
ytterpunkt). 

Ny sikringssone rundt taubanetraseen fra Gruve 2B må synliggjøres godt i plankartet 
og andre illustrasjoner i plandokumentet. Nye justerte sikringssoner rundt automatisk 
fredete kulturminner vil bli vedtatt og tinglyst parallelt med revideringen av arealplanen 
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for Longyearbyen. Sikringssonen på 26 m bredde skal i arealplanen gis status som 
kulturminneområde i medhold av Svalbardmiljøloven § 49 tredje ledd 3, slik at det blir 
samsvar mellom fredning og arealplan. 

 Forslagsstiller tar innspillet til følge ved at justert sikringssone omkring 
taubanetraséen avsettes i plankartet.  

Dersom det senere, i prosjekterings- eller anleggsfasen, blir avdekket mulige 
automatisk fredete kulturminner, må arbeidene stanses og funnet meldes til 
Sysselmannen, jf. Svalbardmiljøloven § 44. 

 Forslagsstiller tar innspillet til følge gjennom en egen bestemmelse, på vanlig måte. 

Haugen er i gjeldende arealplan definert som område med ”historisk bebyggelse”. En 
peker på at denne arealkategorien er tvetydig mht. juridisk status, jf. Sysselmannens 
klage på gitt rammetillatelse som nå er til behandling i Justisdepartementet.  

På denne bakgrunnen anbefaler Sysselmannen at Haugen i ny arealplan får et juridisk 
vern som sikrer bevaring av eksisterende bebyggelse, og som gir klare føringer for 
hvordan nybygg skal tilpasses den historiske bebyggelsesstrukturen. Området bør gis 
status som kulturminneområde i medhold av Svalbardmiljøloven § 49 tredje ledd 3 
(som er en parallell til spesialområde med formål bevaring i medhold av plan- og 
bygningsloven § 25.6). 

Sysselmannen vurderer kulturminneinteressene på Haugen som svært viktige for 
opplevelsen og forståelsen av Longyearbyen som historiske gruveby, både 
taubanetraseen til Gruve 2B og funksjonærbebyggelsen fra etterkrigstida. Ivaretakelse 
av dette historiske miljøet er av vesentlig betydning, også i nasjonal/regional 
sammenheng. Sysselmannen varsler derfor innsigelse i medhold av Svalbardmiljøloven 
§ 50 fjerde ledd hvis kulturminneverdiene ikke sikres i planen.  

 For å møte behovet for tydelige rammer knyttet til nybygging og evt reetablering 
av eksisterende bebyggelse på Haugen, legger forslagsstiller opp til at framtidige 
byggeområdene snevres vesentlig inn i forhold til hva som framgår av gjeldende 
arealplan så vel som forslag til Arealplan for Longyearbyen 2008-2018. 
Sammen med bestemmelser som legger føringer mht plassering, areal, volum og 
utforming, ansees dette som tilstrekkelig. 

Sysselmannen kjenner ikke til verdifulle områder for biologisk mangfold eller andre 
konkrete forekomster som vil være i konflikt med formålet med planen, jf. 
kartleggingen av biologisk mangfold som er gjort for Longyearbyen.  

 Forslagsstiller tar innspillet til orientering.  

Sysselmannen er ikke kjent med lokaliteter med forurenset grunn innenfor 
delplanområdet. 

 Forslagsstiller tar innspillet til orientering.  

Sysselmannen ser gjerne på bakgrunn av situasjonen andre steder i byen de siste 
årene, at de utfyllende bestemmelsene setter strenge krav til orden innenfor 
planområdet. Planarbeidet bør også omfatte en gjennomgang av oppstillingsplasser for 
søppelcontainere.  

 Forslagsstiller tar innspillet til følge gjennom detaljerte krav til utforming av søknad 
om byggetillatelse. 
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En oppfordres videre til å ta inn en bestemmelse om terrengavslutning rundt 
parkeringsplasser, oppstillingsplasser for snøskutere og annet utstyr. Gode erfaringer 
med legging av drivtømmer eller lignende andre steder i byen bør videreføres.  

 Forslagsstiller tar innspillet til følge gjennom en egen bestemmelse, på vanlig måte. 

Sysselmannen mener at utfyllende bestemmelser til planen må sikre at 
avfallsbehandling ved nybygging blir ordentlig planlagt.  

Det bør derfor inn en fellesbestemmelse: Arbeid som omfatter nybygging skal på 
forhånd ha utarbeidet en egen avfallsplan. Arbeid som omfatter riving/renovering av 
eksisterende bygninger/anlegg skal også ha utarbeidet en miljøsaneringsbeskrivelse. 
Alle bygge- eller renoverings-/rivingstiltak skal utarbeide en sluttrapport umiddelbart 
etter at prosjektet er ferdigstilt.  

Videre mener en at det i retningslinjen for denne bestemmelsen bør fremgå at både 
avfallsplanen, miljøsaneringsbeskrivelsen og sluttrapporten skal utformes etter en egen 
gjeldende mal for slik avfallsplanlegging.  

 Forslagsstiller legger til grunn at Longyearbyen lokalstyre ikke har innført krav til 
omfattende BA rapportering eller tatt i bruk skjemaer i denne sammenheng. 
Lokalstyret finner det derfor ikke riktig å stille så omfattende krav i delplanen som 
Sysselmannen foreslår.  
Hensynet ivaretas ved at følgende inntas i planens fellesbestemmelser: ”Behandling 
av avfall fra virksomheten skal være i samsvar med gjeldende forskrifter.” 

Delplanen bør sette spesifiserte grenser for størrelse og krav til utforming av ny 
bebyggelse, jf. punktet om bebyggelsesstruktur i forslag til planprogram. I den 
forbindelse blir det ekstra viktig å sørge for å ivareta byggetradisjon og områdets 
historiske egenart. Spesifiserte byggegrenser bør inntegnes for å sikre god 
terrengtilpasning. Omfanget av ny bebyggelse må begrenses, slik at områdets 
overordnete karakter ivaretas.  

 Forslagsstiller tar innspillet tilfølge ved at planen gjennom bestemmelser og 
plankart regulerer framtidig bebyggelse mht plassering, areal, volum og utforming.  
Se også kommentar under 3. kulepunkt på side 7. 

Beredskap og sikkerhet for eksisterende bebyggelse og ved etablering av ny 
bebyggelse i forhold til evt. rasfare under Gruvefjellet må vurderes nøye.  

 Forslagsstiller har tatt innspillet tilfølge ved at forholdet til skred er avklart når det 
gjelder de nye byggeområdene, kfr avsnitt 3.6.1.  
Når det gjelder forholdet til eksisterende bebyggelse, anser forslagsstiller at 
ansvaret tilligger andre.  

2.3.4 Svalbard Reiselivsråd 

Rådet har uttalt seg i brev datert 16.05.08. 

En ber om at det private planarbeidet hensyntar medlemmenes behov for 
utvidelsesmuligheter, og at det foreløpige planområdet utvides. En anser at planen ikke 
må legge hindringer i veien for framtidig næringsutvikling.  

 Det vises til kommentarer foran, under avsnittene 2.3.1 og 2.3.2.  
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2.4 1. gangs offentlig ettersyn 

Miljø- og næringsutvalget fattet følgende vedtak i møte 12.01.09 (sak 02/09): 

”Longyearbyen lokalstyre vedtar med hjemmel i Svalbardmiljølovens § 50 siste ledd å 
legge forslag til delplan for Haugenområdet ut til offentlig ettersyn.” 

I det følgende gis en kort redegjørelse for innkomne merknader, og forslagsstillers 
kommentarer til disse. 

2.4.1 Innkomne uttalelser 

Jan Kvello har kommentert planarbeidet i brev av 15.12.08. 

Han reiser spørsmål ved begrepet ”historisk bebyggelse” og det stramme 
bebyggelsesmønsteret, og motivet for Sysselmannens ønske om å få sterkere 
innflytelse i behandling av plan- og byggesaker på Haugen.  

 Kvellos brev ble lagt ved plansaken da den ble behandlet i MNU i desember, og 
kommenteres ikke ytterligere her.   

 

Bergvesenet har i brev av 05.02.09 ingen merknader til planen. 

 Forslagsstiller tar innspillet til etterretning. 

 

Bydrift KF har uttalt seg i brev av 09.02.09. 

Bydrift har merknader knyttet til fjernvarme, vann- og avløp, overvann og brann. 
Fyllinger må ikke komme i konflikt med pelefundament for primærledning for 
fjernvarme eller fyrhus 5. Situasjonskart må vise plassering av undersentral og 
fyllingsfot for fyllinger til bygg, veier og plasser. Elv som går gjennom området må 
ivaretas slik at den ikke skifter løp og skader fundamenter. Rør må legges i kulvert 
gjennom kryssende adkomstveier. Hus 7 må flyttes slik at det ikke kommer i konflikt 
med fjernvarmeledning. Parkeringsplasser og adkomstveier må ikke hindre elv og 
bortledning av overvann. Det må sørges for tilgang til overbygde vann- og 
avløpsledninger. 

Veinettet må dimensjoneres for brannvesenets kjøretøyer, og det må tilrettelegges for 
to angrepsveier.  Tilstrekkelig slokkevannskapasitet må sikres, husbrannslange bør 
monteres i hver boenhet. Nye bygg bør tilknyttes 110-sentralen med direkte 
alarmoverføring. 

 

 Forslagsstiller legger til grunn at det i utfyllende bestemmelser stilles krav til at en 
situasjonsplan skal vise fyllingsfot for alle inngrep i tilknytning til bygg, veier og 
plasser, samt plassering av undersentral. Det stilles også krav om plan for 
håndtering av overvann. 

 Basert på innspill har forslagsstiller valgt å flytte boligene i Bhi7 slik at de ikke 
kommer i konflikt med fjernvarmeledning.  

 Ut fra dialog med Bydrift legger forslagsstiller til grunn at øvrige forhold avklares i 
forbindelse med rammesøknad. 
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Sysselmannen har uttalt seg i brev av 11.02.09. 

Sysselmannen kan i hovedtrekk anbefale forslaget til delplan for Haugen. Automatisk 
fredete kulturminner med sikringssone og bebyggelsen får status som 
kulturminneområder i medhold av svalbardmiljøloven § 49. Videre er forholdet til 
biologisk mangfold og forurenset grunn avklart, og behandlingen av trafikale forhold er 
tilfredsstillende. 

Sysselmannen forutsetter at følgende formelle forhold tas til følge: 

1. Sikringssoneskravuren skal omfatte hele sonen i 26 m bredde, også veiareal. 
2. Tiltak i sikringssonen som går ut over tillatelsen gitt av Riksantikvaren 15.12.2008, 

krever særskilt tillatelse i medhold av svalbardmiljøloven § 44. Dette forholdet bør 
framgå av utfyllende bestemmelser punkt 2.3. Konkret gjelder dette 
parkeringsareal med terrengfylling ved felt Bhi9. 

3. Forutsetter at nybygg i felt Bhi6 utgår, jfr Justisdepartementets vedtak. Hvis dette 
er feil oppfattet, forutsetter vi at Sysselmannen får anledning til å vurdere 
delplanen på nytt på dette punktet. 

Sysselmannen anbefaler følgende endringer/justeringer (rådgivende): 

1. Nybygg i felt Bhi7 utgår da lokaliseringen etter Sysselmannens vurdering er sterkt i 
strid med den historiske bebyggelsesstrukturen og opplevelsen av Haugen som 
klart definert historisk/geografisk område. 

2. Det forutsettes at plankartet angir maksimale lengder for nybygg. Dette må 
nedfelles i planbestemmelsene slik at Sysselmannens tillatelse til utbyggingstiltak 
ikke blir påkrevd, jf sml § 58 tredje ledd a). Lengdene bør revurderes, jfr utfyllende 
bestemmelser 2.1 g). 

3. Tilbygg/boder bør lokaliseres på oversiden av bygningsvolumene i samsvar med 
eksisterende bebyggelse. 

4. Lekearealer bør vurderes skjermet mot trafikkarealer. 

 

 I tråd med merknad skraveres også vegareal innenfor sikringssonen. 

 Forslagsstiller legger til grunn at det tilføyes en ny planbestemmelse:  
”For tiltak i strid med vedtaksfredningen og som ikke kommer inn under den 
generelle tillatelsen til tiltak i sikringssoner til automatisk fredete kulturminner gitt 
av Riksantikvaren 15.12.2008, må det søkes tillatelse fra Riksantikvaren før tiltaket 
kan gjennomføres, jfr. Svalbardmiljøloven § 44.” 

 I tråd med merknad velger forslagsstiller å fjerne omriss av tidligere planlagte bygg 
i Bhi6 fra kartet. I justert plankart er vist et nytt bygg som er utformet og plassert i 
samsvar med planen. 

 Forslagsstiller legger videre til grunn at det omtalte bygget i Bhi7 forholder seg til 
den overordnede strukturen i området. Ut fra hensynet til eksisterende infrastruktur 
har bygget blir dreiet noe med klokka, hvilket medfører at bebyggelsen følger 
terrengets kurvatur bedre. 

 Forslagsstiller legger til grunn at byggegrenser sammenfaller med formålsgrenser, 
og at ny bebyggelse skal søkes gitt tilsvarende proporsjoner som den opprinnelige 
bebyggelsen i området. Det legges til grunn at de skisserte boligene hensyntar 
disse føringene i planen.  

 Forslagsstiller legger til grunn at terrengmessige forhold har medført at det ikke har 
vært mulig å legge atkomstveger med tilhørende plassering av tilbygg/boder på 
oversiden av alle de planlagte bygningene. 
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 Forslagsstiller legger til grunn at lekeplasser i tilknytning til boligområder ikke bør 
gjerdes inn. Lekeplassene er søkt plassert i tilknytning til boligene, vekk fra 
kjøreveger. Ingen lekeplasser er plassert direkte i tilknytning til samlevegen 
gjennom Haugenområdet.  

 

Haugen Pensjonat Svalbard AS har uttalt seg i brev av 13.02.09. 

En har merknader til foreslåtte parkeringsplasser ved 22/339 og 340. Dagens 
parkeringsordning er tilfredsstillende, der 22/339 har parkeringsplasser mellom 
Rosekjelleren (22/160) og gamle sykehuset (22/53), og 22/340 har parkeringsplasser 
på østsiden av bygget. 

En anser det problematisk at ca 50 % av eiendommen 22/340 inkludert deler av 
bygningen er avsatt til friluftsformål. Dette setter begrensninger på bruken av 
eiendommen, og kan i sin ytterste konsekvens bety at bygget kan bli forlangt revet. 
Finner det uakseptabelt at bygget i framtiden ikke skal eksistere slik det står pr dd. 
Eiendommen festes i et boligområde, ønsker ikke at deler av festetomten skal bli 
friluftsområde. 

En har innvendinger mot at to nye bygg planlegges vest for eiendommene som 
fortetting. Ved å omdefinere deler av 22/340 til friluftsformål, fremstår avstanden 
mellom ny og gammel bebyggelse som større enn den i realiteten er. Anser dette som 
å være problematisk i forhold til brannsikkerhet, og i strid med Longyearbyen 
lokalstyres politikk rundt fortetting. Fortettingen vil trolig medføre lagring av utstyr i 
taubanetraseen, og vil medføre at Store Norske sine gamle kontorer ikke vil kunne 
sees fra sørsiden av Haugen. 

En ønsker 22/340 regulert til bolig og næringsformål, for å ivareta utleie av hybler for 
kortere perioder. 

En finner det merkelig at bygget på 22/340 ligger i kulturminneområde og dels i 
friluftsområde. Anser det for lite gjennomtenkt at det lages en plan som tar 
utgangspunkt i at bygget ikke er der eller skal ha en annen form i fremtiden. En plan 
må ta høyde for eksisterende bygninger og bruk. 

En reagerer på at det planlegges en lekeplass i rasutsatt område nedenfor 
Rosekjelleren. 

 

 Forslagsstiller legger til grunn at en gjennom planarbeidet har søkt å legge til rette 
for parkering i tilknytning til eiendommene, selv om det i dag er etablert andre 
løsninger.  

 For å videreføre etablert bebyggelsesstruktur har forslagsstiller valgt å avgrense 
boligområdene i planen relativt strengt.  
Flere eksisterende bygninger avviker fra den overordnede struktur, bl.a. BBB-
riggen, og disse vil således ikke kunne reetableres med nåværende form og 
plassering.  
Begrensninger i planen trer først i kraft ved nybygg, samt ved endringer, 
gjenoppbygging, hovedombygging og lignende knyttet til eksisterende bebyggelse.  

 Forslagsstiller legger til grunn at planen viderefører boligformålet, som vurderes å 
omfatte dagens utleie av hybler. Planen legger ikke til rette for 
pensjonat/overnattingssted, som vil være næringsformål.  



DELPLAN FOR HAUGENOMRÅDET 12 
  

 

BARLINDHAUG CONSULT AS   30.9464 

 Forslagsstiller legger til grunn at minste avstand mellom nytt bygg i Bhi10 og BBB-
riggen blir 7 meter, som vurderes å være tilstrekkelig. Evt krav i forhold til 
brannsikring følges opp i etterfølgende byggesaksbehandling.  

 Når det gjelder skredfare støtter forslagsstiller seg til andre med 
spesialkompetanse. Selv om foreslått bruk av området vil kunne tillates, tas 
lekeplassen FL6 ut av planen.  

 

Svalbard Høyre v/ Heinrich Eggenfellner har uttalt seg i brev av 14.02.09. 

Det stilles spørsmål ved hvorfor det ikke er etablert scootertraseer inne i området, og 
hvorfor ikke scootertraseen opp langs Vannledningsdalen og bak Funken er tatt med.  

En ser det som uhensiktsmessig at eksisterende fyrhus er regulert til friluftsområde, og 
at eksisterende bygninger (22/340 og 22/444) delvis ligger i friluftsområde.  

Det er uklart hvilke inngrep som er tillatt i hht utfyllende bestemmelser pkt 1.1. c).  

Det gamle SNSK-kontoret (22/339) og BBB-riggen (22/340) bør reguleres til 
kombinasjon bolig/næring slik at det kan drives både kort- og langsiktig 
utleievirksomhet. Bygningen i Vei 220.02 (22/21) benyttes av UNIS til korttidsutleie til 
gjesteforelesere og Rosekjelleren (22/160) benyttes til hybler/boligformål. Planen bør 
ivareta bruken, reguleringsformål bør være kombinert bolig/næring.  

I tekst og kart er det ikke konsekvent bruk av begrepene ”friluftsområde”, 
”grøntarealer”, ”boliger/boligbebyggelse” og ”næring/næringsbebyggelse”. Det er 
uoverensstemmelse mellom kart og beskrivelse over potensielle byggeområder, Bhi6 er 
ikke beskrevet.  

Eksisterende bygning i Bhi6 er ikke tilknyttet trafikkareal. 

Det stilles spørsmål ved hvorfor alle bygninger er regulert til kulturminneområde. 
Frykter at det er et for sterkt vern som vil sette alt for store begrensninger på 
bygningsmassen. Det omfatter også bygninger som ikke er historiske eller kan kalles 
kulturminner. Er positiv til at det stilles krav til bygningers plassering og utseende for å 
ivareta det opprinnelige preget av Haugen. Foreslår at områdene reguleres til 
byggeområder, og at vernet blir gjort i form av bestemmelser til planen. 

 

 Forslagsstiller legger til grunn at scootertrafikken forutsettes å følge offisielle 
traséer, på samme måte som i overordnede planer. Nevnte scootertrasé overfor 
Funken er vist i temakart.  

 Når det gjelder fyrhuset som er etablert i sikringssonen, forholder forslagsstiller seg 
til etablert situasjon. I samråd med lokalstyret avsettes et areal til 
’Kommunalteknisk anlegg’, som gis direkte atkomst fra Vei 100. 

 Forslagsstiller ser at det er en viss inkonsistens i bestemmelsene knyttet til hva som 
egentlig er lov og hva som ikke er lov i et grøntareal, og tar ut 1.1.c) ”Inngrep i 
terrenget skal utføres så skånsomt som mulig”.  

 Vedr bolig/næring - se kommenter til Haugen Pensjonat. 

 Forslagsstiller har gjennomgått bestemmelser og kart med sikte på konsekvent 
begrepsbruk. 

 I justert plankart er vist et nytt bygg innenfor Bhi6 som er utformet og plassert i 
samsvar med planen, inkl adkomst og parkering.  
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 Forslagsstiller legger til grunn at planområdet er avsatt til kulturminneområde, en 
løsning som ble avklart i og med lokalstyrets behandling av planprogrammet, og 
som følger opp lokalstyrets forslag til ny arealplan. 
Ved at det i planens bestemmelser presiseres at ”Eksisterende bevaringsverdige 
bygninger tillates ikke revet eller flyttet”, blir det etter forslagsstillers oppfatning i 
tilstrekkelig grad nyansert mellom bevaringsverdig og mindre viktig bebyggelse. 
Merk at en slik grensedragning ikke er foretatt i og med planen.   

 

Arne O. Bergdal har uttalt seg i brev av 16.02.09. 

Han er positiv til at det planlegges ny boligbebyggelse. Ser ulemper med å flytte 
parkering til sameiet Gamle sykehuset bak bygget, ønsker i stedet å beholde 
parkeringsplasser på motsatt side av veien.  

Er positiv til at det planlegges lekeplass i nærområdet, men ikke til lokalisering i 
rasutsatt område. 

Synes boligene i B3 og B4 blir store og bryter med eksisterende bebyggelse. Fyllingen 
for parkering ved B3 inn i sikringssonen vil bli skjemmende. Skuterparkering ved B4 er 
plassert et sted med stor snøansamling, noe som vil føre til parkering og lagring i 
sikringssonen. Fortetting medfører en trussel om brannfare, eldre bebyggelse er ikke 
så brannsikker som nye bygg. 

Stiller spørsmål ved plassering av fyrhus i sikringssonen, og om det gjelder andre 
regler for offentlige enn private ved brudd på kulturminneloven. 

Ber om at det blir gjort en grundig gjennomgang av delplanen, og at det blir tatt 
stilling til om det er slik fortetting som ønskes. 

 

 I samråd med lokalstyret legger forslagsstiller til grunn at nødvendig biloppstilling 
for Gamle sykehuset plasseres foran bygget, i stedet for bak/på syd-østsiden av 
bygget. 

 Vedr lekeplass – se kommenter til Haugen Pensjonat Svalbard. 

 Vedr brannsikkerhet – se kommenter til Haugen Pensjonat Svalbard. 

 Forslagsstiller legger til grunn at de skisserte boligene hensyntar føringer i planen 
om at den eksisterende bebyggelsens formspråk videreføres, både mht volum og 
størrelsesforhold – i tillegg til plassering i forhold til terrenget.  

 Vedr fyrhuset - se kommenter til Svalbard Høyre. 

2.5 2. gangs offentlig ettersyn 

Med utgangspunkt i administrasjonens innstilling, fattet Miljø- og næringsutvalget 
følgende vedtak i møte 27.04.09 (sak 13/09): 

”Miljø- og næringsutvalget ber om at administrasjonssjefen omarbeider delplan for 
Haugenområdet med hensyn til kulturminneområder og byggeområder i henhold til 
disse føringene fremkommet i møtet:  

Hele tomta til Riggen markeres som byggeområde bolig/næring slik at korttidsutleie 
kan tillates.  
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Kart som viser bygningen med kulturhistorisk verdi og forslag til bestemmelser om 
byggeområder og kulturminneområder utarbeidet av saksbehandler, legges til grunn for 
omarbeiding av planen.  

Det justerte planforslaget sendes Sysselmannen til uttalelse før planvedtak fattes.” 

I tråd med administrasjonens innstilling ble planforslaget omarbeidet før utlegging til 2. 
gangs offentlig ettersyn, hvorav dette var de vesentligste endringene: 

 Opprinnelig var alle byggeområder avsatt som kulturminneområder, en løsning som 
ble avklart i og med lokalstyrets behandling av planprogrammet, og som følger opp 
lokalstyrets forslag til ny arealplan. Nå er det i større grad foretatt en 
differensiering i forhold til bebyggelsens reelle verdi, og Haugenområdets 
kulturminneverdier knyttes i større grad til avgrensede byggeområder enn til 
området som sådan. 

 BBB-riggen avsettes som kombinert bolig/næring i stedet for bolig.  

I det følgende gis en kort redegjørelse for innkomne merknader, og forslagsstillers 
kommentarer til disse. 

2.5.1 Innkomne uttalelser 

Svalbard Reiselivsråd har uttalt seg i brev av brev datert 18.05.09.  

En er positiv til at det utarbeides delplan for Haugenområdet, og har ingen ytterligere 
merknader til planforslaget. 

 Ingen endringer i planen.  

 

Bergvesenet har i brev av 27.05.09 ingen merknader til planforslaget. 

 Ingen endringer i planen. 

 

Barnerepresentanten har uttalt seg i brev av 04.06.09.  

En finner det uheldig at Haugen pensjonat er foreslått som næringsområde. Bygget 
ligger inne i et etablert boligområde, nye driftsformer kan forringe den trygghet og ro 
som et boligområde bør ha. 

 Eiendommen 22/340 reguleres til boligformål.  

 

Store Norske Spitsbergen Kulkompani har uttalt seg i brev av 15.05.09. 

En har kommentarer til saksbehandlingen og innholdet i planen. Til saksbehandlingen 
blir det anført at LL går tilbake på tidligere vedtak, foreslår større endringer som ikke 
er hjemlet i gjeldende arealplan, og endring av sikringssoner for kulturminner vedtatt 
av Sysselmannen. Endringene medfører at planen må legges ut på 2. gangs offentlig 
ettersyn. Planprosessen tar nærmere 2 år på grunn av stadig nye innfall fra LL. Det 
uttales også at på denne måten får ikke det vedtatte planprogrammet noen funksjon.  

Til planens innhold: Grunneier er langt på vei enig i at bevaringstanken er trukket 
langt, men vil akseptere kulturminnemyndighetens syn i dette området da det gjelder 
et bygningsmessig miljø. Det er uheldig for bomiljøet å tilrettelegge for ytterligere 
hotelldrift ved å regulere en tomt til bolig/næring. Næringsområde Shi er redusert uten 
begrunnelse fra Longyearbyen lokalstyre.  
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Grunneier er betenkt over saksbehandlingen i denne saken, og over i hvor liten grad LL 
føler seg bundet av tidligere vedtak. 

 

 Endringene i planen ble gjort på bakgrunn av uttalelser og innspill som kom i 
forbindelse med offentlig ettersyn og behandling av planforslaget. Endring av 
reguleringsformål fra bolig til kombinert bolig/næring for eiendommen 22/340 
utløste full ny høringsrunde. Planprosessen forholder seg likevel fullt ut til det 
vedtatte planprogrammet. Planprogrammet sier noe om hvilke tema som skal 
utredes, planprosess (bl.a. utstrakt medvirkning i ulike faser av planprosessen) og 
hvilke dokumenter som skal produseres, men legger ingen føringer for hvordan 
resultatet (den vedtatte planen) skal se ut etter at planprosessen er gjennomført. 

 Longyearbyen lokalstyre har ikke lagt føringer som skulle tilsi at arealet i Shi 1 
reduseres, dette er initiert av forslagsstiller.    

 Eiendommen 22/340 reguleres til boligformål, avgrensning av Shi 1 følger 
formålsgrense som i det opprinnelige planforslaget. 

 

Arne O. Bergdal har uttalt seg i brev av 07.06.09. 

Parkeringsplasser for gamle sykehuset ønskes opprettholdt på motsatt side av veien 
som i dag. Gamle sykehuset bør ha samme status i planen som gamle Store Norske 
kontorbygget (ikke kulturminne). Finner det betenkelig at privat konsulentfirma kan 
foreslå utvidelse av tomteareal uten å informere eieren. Opplevelsen av 
taubanetraseen blir drastisk redusert ved å anlegge fylling for parkeringsplass og 
bygging av fyrhus i sikringssonen. Delplanen må tilpasses eksisterende miljø og ikke 
motsatt, forventer at egne interesser blir hørt.  

 Parkering skal i utgangspunktet løses på egen tomt, og er i planforslaget flyttet til 
samme side av vegen som bygget. Det anses som en mer hensiktsmessig løsning å 
samle biloppstillingen på en side av veien, også trafikalt, enn å ha parkering på 
begge sider som idag.  

 Utvidelse av tomten for gamle sykehuset er gjort i samråd med SNSK som 
grunneier som ønsker å justere festetomter for å tilpasse eiendomsgrenser i tråd 
med det arealet som faktisk blir brukt, dvs til også å omfatte områder som brukes 
til parkering, scooterparkering, utendørs lagring med mer. Dette blir gjort for hele 
Haugenområdet. Det er en glipp at ikke Store Norskes gamle kontorbygg (22/339) 
er avsatt til kulturminneområde (jfr vedtak i miljø- og næringsutvalget 27.4.2009).  

 Fylling og parkeringsplass i sikringssonen for taubanetraseen kan bli noe 
redusert/justert pga flytting av bygninger, se kommentar til uttalelse fra Bydrift KF.   

 Gbnr 22/339 reguleres til kulturminneområde.  

 

Haugen pensjonat Svalbard AS har uttalt seg i brev av 08.06.09. 

En ønsker å beholde parkering for eiendommen mellom Rosekjelleren og gamle 
sykehuset som i dag, ønsker å beholde eiendomsgrenser slik de er pr dd, ønsker ikke 2 
nye bygg (B3 og B4) så nært egen bygning, og stiller spørsmål ved krenking av 
sikringssonen langs taubanetraseen. 
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 Parkering og nybygg ble kommentert ved forrige behandling av planforslaget og tas 
ikke opp igjen her. Tomtegrensene er endret noe i forhold til forrige behandling, og 
er gjort i samråd med grunneier (se også kommentar til uttalelse fra Bergdal). 

 Ingen endringer i planen. 

 

Store Norske Boliger AS har uttalt seg i brev av 04.06.09. 

En er imot at det skal tillates etablering av næringsvirksomhet på eiendommen 22/340 
(riggen). Det er ikke ønskelig med hotelldrift inne i et etablert boligområde. Dette er 
heller ikke i samsvar med hvordan boligområdene i Longyearbyen skal være. Synes 
behandling av planen har tatt lang tid, ønsker større forutsigbarhet for boligaktører. 

 Eiendommen 22/340 reguleres til boligformål. 

 

Bydrift KF påpeker at uttalelser fra 1. høringsrunde ikke er godt nok ivaretatt. 
Planlagte bygg og anlegg i B7-B10 må flyttes eller reduseres slik at elveløpet blir godt 
nok ivaretatt. Det betyr at bygninger må flyttes og/eller reduseres, veier og 
parkeringsplasser legges om. Det er ikke tilrådelig å legge elva i kulvert. Etablerte 
snødeponi bør beholdes. Eksisterende infrastruktur må hensyntas ved peling, og det 
må anlegges inspeksjonsluker.  

I forbindelse med etterfølgende prosjektering er det avholdt flere møter mellom 
utbygger og Bydrift, hvor de påpekte forholdene er diskutert og aktuelle løsninger er 
avklart.  

 Generelt gjelder at det er viktig at dimensjon på rør er stor nok til å håndtere 
smeltevann i smelteperioden, der overvann føres under veier/parkering. Bekkeløpet 
flyttes noe mot FH5 slik at bekkeløpet blir liggende mellom FH5 og veiskulder, det 
blir viktig å unngå utvasking av grunn mot FH5. B7 flyttes noe mot sør og dreies 
noe (jfr behandling etter 1. gangs høring der dette ble kommentert men ikke fulgt 
opp i kartet). Selv om B8 er planlagt på eksisterende snødeponi som evt bortfaller 
ved utbygging, anses planen å angi tilstrekkelig med andre områder for deponering 
av snø.  

 Vedr lekeplass – se kommenter til Haugen Pensjonat Svalbard. 

 

Sysselmannen har uttalt seg i brev av 08.06.09. 

En fremmer innsigelse når det gjelder kulturminneområdenes avgrensning. 
Sysselmannen vurderer planforslaget slik at kulturminneverdiene på Haugen er 
vesentlig dårligere ivaretatt enn i gjeldende plan, og at kulturmiljøet ikke er 
tilfredsstillende sikret mot uheldig utforming av nybygg. Innskrenkingen av 
kulturminneområdet medfører at kulturminnemyndigheten ikke lenger får mulighet til å 
påvirke utviklingen av miljøet. Sysselmannen finner det hensiktsmessig at 
miljøverndepartementet gis anledning til å vurdere planforslaget, jf deres godkjenning 
av gjeldende plan og som ansvarlig for overordnet miljøvernpolitikk. 

Det bemerkes i tillegg at Sysselmannens faglige råd mht plassering av B7, størrelse og 
utforming av boder, eller juridisk bindende byggegrenser verken er kommentert eller 
fulgt opp. Dette er etter Sysselmannens vurdering uheldig for Haugens utvikling, og 
indikerer at det skjønn som vil utøves i byggesaker ikke tar tilstrekkelig hensyn til 
områdets historiske bebyggelse. 
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 Konsekvensen av at det foreligger innsigelse til planforslaget, er at planen ikke er 
gjenstand for egengodkjenning. Dersom ikke mekling hos Sysselmannen fører til 
enighet mellom partene, vil planforlaget bli sendt til miljøverndepartementet for 
godkjenning. 

 Ingen endringer, planforslaget legges fram for vedtak med innsigelser. 
Planforslaget kan ikke egengodkjennes av Longyearbyen lokalstyre. 

2.6 Sluttbehandling 

Med utgangspunkt i administrasjonens saksframlegg, fattet Miljø- og næringsutvalget 
følgende vedtak i møte 07.09.09 (sak 27/09): 

 

I møte den 22.09.09 fattet så Lokalstyret følgende vedtak i sak 39/09:  

 

2.7 Behandling av innsigelse  

Med bakgrunn i Sysselmannens innsigelse, ble befaring og møte i saken avholdt den 
03.05.10, med representanter fra Miljøverndepartementet, Sysselmannen, 
Longyearbyen lokalstyre og grunneiere til stede. Meklingen i saken førte ikke fram. 

Med brev av 08.10.10 fattet departementet slikt vedtak: 

”Miljøverndepartementet godkjenner ikke delplan for Haugen, vedtatt av Longyearbyen 
lokalstyre 22.09.09. Planen må endres slik at området avsettes som 
kulturminneområde i planen, eventuelt et kombinert formål med 
bolig/næring/kulturminneområde.” 
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3. Planområdet – beskrivelse og premisser 

3.1 Overordnede føringer 

 

Det aktuelle området var i 
forrige delplan for 
Longyearbyen tettsted 
1998-2002 avsatt som hhv 
Boligområde (Bhi1) og 
Serviceområde (Shi1) med 
historisk bebyggelse. 

I planens bestemmelser framgikk bl.a. at ”i områder med historisk bebyggelse skal 
bebyggelsen vedlikeholdes med respekt for sin historiske egenart. Nye tiltak skal 
hensynta eksisterende bygningsmiljø.” 

Dette utdypes nærmere i planbeskrivelsen: ”(..) I Nybyen og på Haugen ligger fortsatt 
bygningsmiljøer som gir inntrykk av hvordan gruvebosettingen Longyearbyen tidligere 
så ut. Fra kulturminnemyndighetenes side anses det som viktig å bevare disse 
bygningsmiljøene for ettertiden, selv om bebyggelsen ikke er formelt fredet.  

Både nybygging, bruksendring og ombygging av bebyggelsen er tillatt innenfor de 
rammer planen setter for byggeområder. Imidlertid kreves at ny bebyggelse må ta 
hensyn til eksisterende bygningsmiljø. Dette betyr ikke at nye hus rent stilmessig skal 
likne eldre bebyggelse, men at nybygg må tilpasse seg de etablerte prinsipper for 
organisering og utforming av eksisterende bygningsmiljø.” 

 

Det aktuelle området var i 
forslag til ny delplan for 
Longyearbyen tettsted for 
2008-2018 avsatt som 
kulturminneområde, med 
underformål Boliger (Bhi1) 
og Serviceområde (Shi1). 

Taubanetraséen var 
båndlagt som 
verneområde. 

Som følge av den nevnte innsigelsen, ble imidlertid området unntatt rettsvirkning når 
arealplan for Longyearbyen for 2009-2019 ble vedtatt den 15.12.09. Dette betyr at 
inntil videre er det forrige plan som regulerer arealbruk i Haugen-området.  
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Nedre deler av Haugen er 
i gjeldende delplan 
(vedtatt 26.02.07) avsatt 
til boligformål. 

I planen er det avsatt 
arealer til en lekeplass. 

3.2 Bebyggelsen 

3.2.1 Boliger 

Det er 108 boligenheter innenfor planområdet (pr mai 2008), med en blanding av 
hybler/leiligheter og større familieboliger.  

 

 
Oversikt over antall boligenheter i området (pr mai 2008). Eier av brakkeriggen har 
oppgitt antall enheter (blå). Merk at nybygget nederst på Haugen med 6 boliger kun er 
omtrentlig tegnet inn (øvre kant).  

11



DELPLAN FOR HAUGENOMRÅDET 20 
  

 

BARLINDHAUG CONSULT AS   30.9464 

Bebyggelsen er i stor grad organisert parallelt med terrenget og i noen grad plassert i 
forhold til vegnettet, selv om en av bygningene i Vei 213 avviker fra dette prinsippet.   

 

Sett mot nord fra Vei 100.  Sett mot øst fra Vei 212.  

 

Dette følges opp av Sysselmannen i forhåndsuttalelsen datert 15.05.08: ”Den eldre 
bebyggelsen er relativt enhetlig utformet med rektangulære volumer og saltak. 
Bygningene er plassert med møneretning langs terrengfallet, primært med to 
hovedretninger mot hhv. nord og vest.” 

Se også høydelagskartet under avsnitt 3.5.1 

3.2.2 Hotell 

Spitsbergen Hotell har i dag 88 rom hvorav fem suiter. 

På hotellets hjemmesider opplyses det om at hotellet i sin tid ble: ”(..) bygd som 
messe for funksjonærene i Store Norske Spitsbergen Kulkompani, og var også 
selskapets offisielle representasjonssted.” 

 

www.spitsbergentravel.no www.rica.no 
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3.3 Grønnstruktur 

3.3.1 Lekeplasser  

Det er i liten grad etablert egne arealer for lek i området, unntakene er private 
lekeapparater og sandkasser i Vei 213, Vei 214 og Vei 215.  

I tillegg vil det i tråd med vedtatt delplan bli opparbeidet et lekeareal i tilknytning til 
den nye bebyggelsen nederst i Vei 220.  

 

Lekeapparat i Vei 214, med sandkasse i 
bakgrunnen. 

Uferdig lekeplass med stort omliggende 
grøntareal nederst på Haugen. 

 

3.3.2 Friområder  

I tillegg til nevnte lekeplasser, inngår friarealer i tilknytning til skole og barnehage i den 
overordnede grønnstrukturen. Dvs lekeplasser med klatrestativer, løpestreng og hytter, 
samt ballbinge og grusbaner.  

 

Lekeapparater i skolegården. Ballbinge og grusbaner ved skolen. 

 

I Svalbardhallen finner en også tilbud som innendørshall, svømmebasseng, klatrevegg 
m.v. 
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3.4 Trafikale forhold 

3.4.1 Atkomstforhold 

Eksisterende bebyggelse på Haugen har hovedatkomst fra Vei 100, via Vei 212 (fra 
nord) eller Vei 210 (fra sør). 

3.4.2 Parkering 

Biloppstilling knyttet til eksisterende bebyggelse Haugen, foregår spredt og relativt 
tilfeldig.  
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Oversikt over p-plasser i området, samt plassering av avfallscontainere (pr juli 2008). 

3.4.3 Gang og sykkelveg 

Det er etablert en gangvegforbindelse som knytter skoleområdet sammen med 
sentrumsområdene. 

Denne krysser fra skolen over Vei 100 og videre langs nedsiden av planområdet. 
lokalvegnettet, langs Vei 217 og Vei 200.  

Kryssing av Vei 100 ved skolen. Kryssing av Vei 100 ved Svalbardhallen. 

3.4.4 Scootertrafikk 

Avstanden mellom Vei 100 og scooterløypa på vestsiden av Longyearelva på det 
minste er ca 180 meter. 

Den uoffiselle traséen over Vannledningsdalen vil ikke bli berørt. 

Ellers synes snøscootere i stor grad å bli hensatt sommerstid hvor det måtte passe, på 
samme måte som andre steder i byen. 
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Oversikt over scooterløyper og scooteroppstilling i området (pr juli 2008).  

3.5 Naturgitte forhold 

3.5.1 Topografi 

Planområdet danner en konveks terrengform mellom Vannledningselva og Vei 100. 
Terrenghøyden varierer fra ca 45 m.o.h. i nedre (nordre) del av området til ca 70 
m.o.h. i øvre (søndre) del. Langs Vei 100 føres overvann gjennom området i en åpen 
grøft. 
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3.5.2 Biologisk mangfold 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har gjennomført en kartlegging av biologisk 
mangfold i og omkring Longyearbyen. I NINA rapport 252 er lokalitetene 27 Nedenfor 
Haugen  og 30 Fra skolen og langs elvesletta til Systua  (vist med lysegrønt) vurdert til 
verdiklasse 4, og ikke ansett å være viktig for opprettholdelse av biologisk mangfold.  

 

3.6 Kulturminner 

Deler av planområdet ligger innenfor sikringssonen omkring taubanetraséen til Gruve 
2B, jfr Sysselmannens forslag til justeringer i brev av 04.04.08. 
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Når det gjelder kulturmiljøet på Haugen, vises det til beskrivelsene i avsnittene 3.1 og 
3.2, samt vurderingene i avsnitt 5.1.  

3.6.1 Skredfare 

Det framgår av kartinformasjon mottatt fra lokalstyret at deler av området er 
skredutsatt.  

 

 

 

Ut fra dette er det tatt kontakt med NGI, som i rapport 20081224-1 datert 01.09.08 og 
teknisk notat datert 06.09.08 har redegjort for skredfaren i området mellom Sykestua 
og Rosekjelleren, og sett på mulighetene for at det kan tilrettelegges for utbygging ved 
å etablere sikringstiltak. 

 

 

Linje med blå kulepunkt 
ansees å representere enn 
faregrense med 
sannsynlighet ≤ 1/2000 
pr. år.  

Faregrense med 
sannsynlighet 1/1000 pr 
år, beregnet i 1993, er 
angitt som sort linje.  

(NGI) 
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3.7 Infrastruktur 

3.7.1 Vann og avløp 

Ifølge våre opplysninger er vannledningen som i skissen ligger i lavbrekket langs Vei 
100 flyttet nærmere vegen.  

Uavhengig av dette legges til grunn at planlagte bebyggelse vil kunne tilknyttes 
eksisterende vannledningsnett (blå).  

Påkoplingspunkt og i hvilken grad det er behov for å omlegginger avklares i forbindelse 
med videre prosjektering.  

 
Også når det gjelder avløp (rød) legges det til grunn at planlagte bebyggelse vil kunne 
tilknyttes eksisterende nett. Påkoplingspunkt avklares i forbindelse med videre 
prosjektering. Eksisterende avløp er Ø125 mm. Kapasiteten må vurderes. Det kan bli 
behov for å øke dimensjonen. 

3.7.2 Fjernvarme og strømforsyning 

Fra fjernvarmeledningene (grønn) som ligger langs Vei 100, er det ført forgreninger til 
eksisterende bebyggelse på Haugen. Det legges til grunn at planlagte bebyggelse vil 
kunne tilknyttes eksisterende nett.  

Påkoplingspunkt og i hvilken grad det er behov for å omlegginger avklares i forbindelse 
med videre prosjektering.  

Når det gjelder strømforsyning, legges til grunn at planlagte bebyggelse i planområdet 
vil kunne tilknyttes eksisterende nett (lilla).  

Påkoplingspunkt og i hvilken grad det er behov for å omlegginger avklares i forbindelse 
med videre prosjektering.  
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3.7.3 Renovasjon 

Det er satt opp avfallscontainere flere steder, både innenfor og utenfor planområdet. 
Kapasiteten anses tilfredsstillende. 

3.8 Planpremisser 

Med utgangspunkt i innkomne forhåndsmerknader og områdebeskrivelsen foran, 
legges følgende premisser til grunn for planarbeidet: 

 Planarbeidet innebærer en detaljering av gjeldende plan, men byggeformålene 
nedfelles i tråd med gjeldende arealplan for Longyearbyen tettsted.  

 Forholdet til biologisk mangfold vurderes som avklart. 

 Så lenge taubanetraseen avsettes i plankartet som sikringssone, ansees hensynet 
til automatisk fredede kulturminner ivaretatt.  

 Forholdet til skredfare er avklart ved at faregrense med sannsynlighet ≤ 1/2000 pr. 
år nedfelles i planen som byggegrense mot sør. 

 Ny bebyggelse skal hensynta eksisterende bygningsmiljø, ved at den skal 
orienteres i forhold til terrengets helning, på samme måte som eksisterende 
bebyggelse. Videre skal ny bebyggelse ha saltak, med møneretningen langs 
terrengfallet.  

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

 Det skal avsettes oppstillingsplasser for bil og scooter ihht etablert praksis. 

 Det skal avsettes lekeplasser ihht etablert praksis. 
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4. Om utbyggingsplanene 

Med utgangspunkt i nevnte premisser, har forslagsstiller søkt etter arealer som i 
utgangspunktet framstår som aktuelle i forhold til framtidig boligbygging.  

Etter innledende vurderinger endte en opp med områdene B1-B6 i skissen under.  

Merk at verken detaljert plassering eller antall boliger er endelig fastlagt.  

 

 
 

4.1 Delområde B1 (i plankartet benevnt Bhi3) 

Forslagsstiller ser for seg utbygging av 2 
boliger innenfor det aktuelle området.  

Boligene får oppstillingsplasser for hhv 
bil og scooter, og gis atkomst fra Vei 
212.  

Se ellers vedlagte materiale.  
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4.2 Delområde B2 

Forslagsstiller så i utgangspunktet for 
seg utbygging av 2 boliger innenfor det 
aktuelle området.  

Ut fra nærmere vurderinger, bl.a. knyttet 
til beliggenheten, har en valgt å ikke 
arbeide videre med denne lokaliteten. 

4.3 Delområde B3 (i plankartet benevnt Bhi9) 

Forslagsstiller så i utgangspunktet for 
seg utbygging av 7 boliger innenfor det 
aktuelle området.  

For at det nye volumet skulle framstå 
med tilsvarende proporsjoner som den 
opprinnelige bebyggelsen, ble antallet 
redusert til 6 boliger.  

Boligene får oppstillingsplasser for hhv 
bil og scooter, og gis atkomst fra Vei 
210.  

Boligene utløser etablering av nye 
lekeplasser, som også kommer 
nærområdet til gode. 

Se ellers vedlagte materiale.  

4.4 Delområde B4 (i plankartet benevnt Bhi11) 

Forslagsstiller ser for seg utbygging av 4 
boliger innenfor det aktuelle området.  

Boligene får oppstillingsplasser for hhv 
bil og scooter, og gis atkomst fra Vei 
210.  

Boligene utløser etablering av nye 
lekeplasser, som også kommer 
nærområdet til gode. 

Se ellers vedlagte materiale.  
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4.5 Delområde B5 

Forslagsstiller så i utgangspunktet for 
seg utbygging av 8 boliger innenfor det 
aktuelle området.  

Ut fra nærmere vurderinger, bl.a. knyttet 
til skredfare, har en valgt å ikke arbeide 
videre med denne lokaliteten. 

 

4.6 Delområde B6 (i plankartet benevnt Bhi1) 

Forslagsstiller ser for seg utbygging av 5 
boliger innenfor det aktuelle området.  

Boligene får oppstillingsplasser for hhv bil 
og scooter, og gis atkomst fra Vei 212.  

Boligene utløser etablering av nye 
lekeplasser, som også kommer 
nærområdet til gode. 

Se ellers vedlagte materiale.  
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5. Beskrivelse av planforslaget 

Planområdet er på ca 80 dekar, og avgrenses av eksisterende veger i nord og av 
tilleggende eiendommer i sør. 

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

 

Planområdet er disponert til hhv: 

 KULTURMINNEOMRÅDER / bolig, bolig-næring, næring, sikringssone omkring 
kulturminner, grøntareal, lekeplass, felles trafikkareal, privat trafikkareal 

 VIKTIGE LEDD I KOMMUNIKASJONSSYSTEMET / kjørevei, gangvei 
 SPESIALOMRÅDER / kommunalteknisk område 
 

5.1 Bebyggelsen 

Sysselmannen redegjør for den historiske utviklingen av Haugen-området i sin 
forhåndsuttalelse datert 15.05.08: 

”Den historiske bebyggelsen på Haugen ble bygget i 1946-47 som funksjonærenes 
område, med boliger, messe (Funken) og kontor. Et ras i 1953 tok deler av 
bebyggelsen, og i 1954 ble nytt sykehus og ”Rosekjelleren” oppført i betong sør for 
Funken.  

(..) Haugen utgjør et viktig historisk bygningsmiljø i Longyearbyen, der både 
enkeltbygninger og overordnet bebyggelsesstrukturen har bevaringsverdi. Bebyggelsen 
har kulturhistorisk verdi og stedstypiske arkitektoniske kvaliteter.” 

 

 
Haugen-området i 1950. (Norsk Polarinstitutt) 
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Haugen-området i 2008. 

 

Som en kan se framstår eksisterende bebyggelse på Haugen som et markant element i 
bybildet.  

Det forutsettes at planlagt bebyggelse skal bidra til å videreføre dette uttrykket. 

Dette tenkes gjort ved at bebyggelsens formspråk videreføres, både mht volum, 
størrelsesforhold, materialer og fargebruk – i tillegg til plassering i forhold til terrenget.  

5.1.1 Utforming 

Ny bebyggelse skal ha saltak, med møneretning langs terrengets fall.  

Fasadene skal ha trekledning, og bygningene skal ha tilsvarende forhold mellom 
bredde/lengde/høyde som opprinnelig bebyggelse. 

5.1.2 Orientering 

I lys av framsatte premisser for utbygging på Haugen er det ønskelig med en relativt 
stram avgrensning av mulige utbyggingsarealer, som berører ny bebyggelse så vel som 
evt nyoppføring av eksisterende bebyggelse.  

Dette er ivaretatt i planen ved at det er definert ”utbyggingsbelter” langs terrengets 
helning, ved avsetting av relativt smale byggeområder (antydet med rødt i figuren på 
neste side). 
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5.1.3 Arealbruk 

Planen følger opp prinsippene for framtidig arealbruk, slik det var lagt til grunn i forslag 
til Arealplan for Longyearbyen tettsted 2008-2018. 

Dvs at planområdet er avsatt til kulturminneformål, bl.a. med underformålene Bolig og 
Serviceområde.  

5.1.4 Tomteutnyttelse 

I tillegg til dagens 108 boliger, er det i planen lagt til rette for etablering av 17 nye 
boliger, dvs totalt 125 boliger. Etter at Justisdepartementet opphevet rammetillatelsen 
knyttet til etablering av 4 rekkehus, legger forslagsstiller til grunn at området Bhi6 
suppleres med en bebyggelse som i større grad er i tråd med planens føringer mht 
volum, utforming og plassering i forhold til terrenget. Inkl disse boligene som er tegnet 
inn i plankartet blir summen 129.  

Det er ikke lagt til rette for utvidelse av hotellet utover avgrensningen i gjeldende 
delplan.  

Merk at planen verken fastlegger antallet nye boliger, eller detaljert plassering av 
disse, kfr delområdene Bhi1, Bhi3, Bhi8, Bhi9 og Bhi11 i plankartet. 
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5.2 Trafikale forhold 

5.2.1 Kjøreveger 

Det er konstruert opp en ny senterlinje og veilinjer/areal som forholder seg til 
opprinnelige senterlinjer og veikanter i kartgrunnlaget. Noe avvik vil det være mellom 
de oppmålte dataene og de konstruerte linjene, men det totale vegformålet vil være 
sammenfallende. 

Vegene er gitt en bredde på totalt 6 meter. Langs Vei 100 er det lagt inn 2 meter 
utenfor vegskulder til grøfter/snøopplag, mens det langs Vei 212 og 210 er avsatt 1 
meter. 

5.2.2 Gangveger 

Planen legger opp til en videreføring av eksisterende gangveger, ved at eksisterende 
gangveg mellom Vei 100 og Vei 212 avsettes som off gangveg, det samme gjelder en 
flik av gangvegen mellom Sykestua og skolen.  

5.2.3 Parkering 

Planen legger opp til at det avsettes minimum 1,25 p-plass pr bolig, både i forhold til 
eksisterende og planlagte boliger.  

I forhold til de angitte 129 boligene gir dette et behov på 161 plasser. I plankartet er 
det avsatt hele 225 oppstillingsplasser, hvorav 26 ved hotellet. 

5.2.4 Scootertrafikk  

Planen legger opp til at dagens praksis vedr scooteroppstilling videreføres, og i 
plankartet er scooteroppstillingsplasser avsatt på grøntarealene mellom boligene.  
I nye prosjekter avsettes oppstillingsplasser tilsvarende 2 plasser pr bolig.  
I forhold til de angitte 129 boligene gir dette et behov på 258 plasser. I plankartet er 
det avsatt 256 oppstillingsplasser. 

Ellers forholder delplanen seg til at scootertrafikk foregår langs den offisielle løypa 
langs Vei 200 og i den uoffisielle løypa mellom Vannledningsdalen og Nybyen, som 
beskrevet i avsnitt 3.4.4. Det er ikke vurdert som hensiktsmessig å legge til rette for økt 
scootertrafikk internt i planområdet.  

5.3 Grønnstruktur 

5.3.1 Lekeplasser  

I tillegg til at 3 eksisterende nærlekeplasser avsettes i planen, tilkommer 2 nye 
lekeplasser som følge av ny bebyggelse. 

I sum er det avsatt ca 2,9 dekar til lekeareal innenfor planområdet (25 m2 pr bolig ville 
gitt totalt 3150 m2).  
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5.3.2 Grøntarealer 

Ubebygde arealer avsettes til friluftsområde for videreføring av eksisterende 
(grønn)struktur.  

5.3.3 Bekkedrag 

Det er avtalt med Bydrift Longyearbyen at bekkeløpet flyttes noe mot Fyrhus 5 slik at 
det blir liggende mellom fyrhuset og veiskulder (vist med rødt i skissen under). Det blir 
viktig å unngå utvasking av grunn mot fyrhuset.  

Overvann vil bli håndtert som vist i skissen.  

 

 
Skisse som viser tiltak ifht bekk og overvann (Sandmo & Svenkerud AS) 

5.4 Teknisk infrastruktur 

Det legges til grunn at eksisterende infrastruktur har nødvendig kapasitet til planlagte 
nye boliger, både i forhold til vann, avløp, fjernvarme og strøm. 

Videre legges til grunn at det vil være mulig å tilpasse framtidig bebyggelse og 
trafikkarealer til eks ledninger, enten gjennom overdekning eller omlegging.  

5.5 Eiendomsforhold 

Planen legger til rette for en hensiktsmessig eiendomsstruktur ved at framtidige 
eiendomsgrenser foreslås lagt i hht foreslåtte formålsgrenser, og at de ulike 
trafikkområdene knyttes juridisk til de tilliggende eiendommer.  

Forslag til ny eiendomsstruktur framgår av vedlagte kartskisse. 

5.6 Snøopplag  

I plankartet er det avsatt snødeponier ved egnede steder.  
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5.7 Virkninger for lokalsamfunn  

5.7.1 Lekearealer 

I planen avsettes arealer til lekeplasser for eksisterende og framtidig boligbebyggelse.  

5.7.2 Skredsikring 

Ingen av de nye boligene, kfr vedlagte konseptskisser, er utsatt for skredfare. 

5.8 Virkninger for miljø 

5.8.1 Biologisk mangfold 

Basert på beskrivelsen under avsnitt 3.5.2, konkluderes det med at en realisering av 
planen ikke vurderes å ha betydning i forhold til opprettholdelsen av biologisk 
mangfold. 

5.8.2 Kulturminner 

I planen er det avsatt en vernesone omkring taubanetraseen til Gruve 2B, som er et 
automatisk fredet kulturminne.  

I tillegg er Haugen-området avsatt som kulturminneområde, på samme måten som det 
er gjort for områdene ved Kirka, Skjæringa og Nybyen i gjeldende arealplan for 
Longyearbyen for 2009-2019. 

5.8.3 Kulturmiljø 

Gjennom planen gis tydeligere rammer i forhold til nybygging, og evt reetablering av 
eksisterende bebyggelse, på Haugen. 
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6. Vedlegg 

 

 Mulig utbygging innenfor Bhi1 og Bhi3 (situasjonsplan og 3D-illustrasjon) 

 Mulig for utbygging innenfor Bhi9 og Bhi11 (situasjonsplan, oppriss og 3D-
illustrasjon) 

 

 Bestemmelser til planen datert 09.12.10 

 Plankart i målestokk 1:1000 datert 09.12.10 
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Mulig utbygging innenfor Bhi1 og Bhi3 

 

 

 
Situasjon (nord mot venstre)  

 

 
3D-illustrasjon   

 

Vei 212

Vei 100

  Bhi3 

     Bhi1 

Bhi1 

Bhi3 
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Mulig utbygging innenfor Bhi9 og Bhi11 

 

 

 
Situasjon (nord mot venstre)  

 

 

 
Snitt av Bhi9 (sett mot nord) 

 

 

 
Snitt av Bhi11 (sett mot nord) 

Bhi9 Bhi11 
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3D-illustrasjon   

Vei 210

Vei 100 

Bhi11

Bhi9 
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Bestemmelser til planen  

Dato: ....................................................................................................... 25.09.08 

Dato for siste revisjon: .............................................................................. 09.12.10 

Dato for lokalstyrets vedtak/egengodkjenning: ........................................... 15.02.11 

I 

Formålet med delplanen er å fastlegge rammene for en framtidig utvikling innenfor 
planområdet, herunder sikre forholdet til den historiske bebyggelsen og kulturmiljøet 
for øvrig. 

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) 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. 

b) Inngrep i terrenget skal utføres så skånsomt som mulig, og tomta skal 
opparbeides på en tilfredsstillende måte etter ferdigstillelse. 

c) Før igangsettingstillatelse kan gis skal det være gjennomført geotekniske 
vurderinger og evt avbøtende tiltak iverksatt. 

d) Søknad om igangsettingstillatelse skal vedlegges utomhusplan som viser 
bebyggelsens nøyaktige plassering, form og dimensjoner. Planen skal omfatte 
lekeplasser, kjøreatkomster, interne gangveger, parkeringsanlegg og snødeponi, 
samt evt scooteroppstilling, oppstillingsplasser for søppelcontainere og belysning. 
Planen skal også vise fyllingsfot for alle terrenginngrep i tilknytning til bygg, veger 
og plasser. Søknaden skal i tillegg vedlegges plan for håndtering av overvann. 
Planen skal godkjennes av Longyearbyen lokalstyre før igangsettingstillatelse kan 
gis. 

e) Behandling av avfall fra utbyggingsvirksomhet skal være i samsvar med gjeldende 
forskrifter. 

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

g) Det tillates deponert snø som vist i plankartet. 

h) I forbindelse med etablering av trafikkarealer som vist i plankartet, tillates 
fylling/skjæring ut i annet arealbruksformål der dette er nødvendig.  
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IV 

GJELDENDE PLANER SOM OPPHEVES 

Ved godkjenning oppheves følgende planer innenfor planområdet: 

 Delplan for Haugen (vedtatt 26.02.07) 

V 

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

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

1.1  Generelt 

a) Utvendige endringsarbeider og nybygg skal forelegges Sysselmannen til 
rådgivende uttalelse før tillatelse kan gis. 

b) Bygningene kan ombygges innvendig. 

c) Ubebygde arealer må gis en tiltalende form og behandling.  

d) Bebyggelsen skal fargesettes i henhold til fargeplan og godkjennes av 
Longyearbyen lokalstyre. 

1.2  Boligbebyggelse (Bhi1 – Bhi11) 

a) Gjelder eksisterende nyere bygninger og ny bebyggelse. 

b) Områdene er avsatt til boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Der det ikke er 
avsatt trafikkarealer i tilknytning til boligene, tillates etablert nødvendig adkomst 
og oppstillingsplasser. 

c) Bygningenes hovedform, takform og fasadeutforming skal opprettholdes. 
Fasadeendringer og tilbygg kan tillates så fremt dette ikke endrer bygningenes 
hovedpreg. Påbygg over tak tillates ikke. Bygningene kan ombygges innvendig. 

d) Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bygningsmiljø ved: 

• Plassering: Hovedformen skal plasseres i forhold til terrengets helning i tråd 
med historisk bebyggelsesstruktur. 

• Materialbruk: Bygninger skal ha trekledning og nøktern detaljering. 
• Takform: Bygninger skal ha saltak med takvinkel tilpasset eksisterende 

bebyggelse, takopplett eller arker tillates ikke. 
• Volum: Bygninger kan oppføres i inntil 2 etasjer, skal ha en tydelig 

hovedform med proporsjoner tilpasset eksisterende bebyggelse. 
• Sportsboder og lignende skal primært løses som mindre utbygg underordnet 

byggets hovedform, og skal der det ligger til rette for det legges på 
oversiden av hovedvolumet. 

e) Eksisterende bebyggelse kan rives eller flyttes.  

1.3  Boligbebyggelse (Bhi12-Bhi20) 

a) Gjelder eksisterende eldre bygninger med særskilt verneverdi. 

b) Områdene er avsatt til boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Der det ikke er 
avsatt trafikkarealer i tilknytning til boligene, tillates etablert nødvendig atkomst 
og oppstillingsplasser. 
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c) Eksisterende bevaringsverdige bygninger tillates ikke revet eller flyttet. 

d) Bygningenes hovedform, takform og fasadeutforming skal opprettholdes. 
Fasadeendringer og tilbygg kan tillates så fremt dette ikke endrer bygningenes 
hovedpreg eller medfører inngrep i særlig bevaringsverdige elementer. Påbygg 
over tak tillates ikke. 

e) Ved istandsetting og rehabilitering skal fasadenes karakteristiske utforming og 
materialbruk opprettholdes. Bevaringsverdige bygningselementer og kvaliteter 
skal videreføres ved utskiftning.  

1.4  Bolig- /næringsbebyggelse (BNhi1) 

a) Bestemmelsene i pkt 1.2 a) - e) gjelder. 

b) Det kan tillates etablert overnattingssted på eiendommen gbnr 22/340.  

c) Bevertnings- eller skjenkested tillates ikke etablert. 

1.5  Næringsbebyggelse (Nhi1) 

a) Området er avsatt til hotell med tilhørende fasiliteter. 

b) Eksisterende bevaringsverdige bygninger tillates ikke revet eller flyttet. 

c) Bygningenes hovedform, takform og fasadeutforming skal opprettholdes. 
Fasadeendringer og tilbygg kan tillates så fremt dette ikke endrer bygningenes 
hovedpreg eller medfører inngrep i særlig bevaringsverdige elementer. Påbygg 
over tak tillates ikke. 

d) Ved istandsetting og rehabilitering skal fasadenes karakteristiske utforming og 
materialbruk opprettholdes. Bevaringsverdige bygningselementer og kvaliteter 
skal videreføres ved utskiftning.  

e) På ledige arealer kan det oppføres nybygg i opptil 3 etasjer. Nybygg skal ved 
plassering og hovedform tilpasses den historiske bygningsstrukturen. 
Materialbruk, takform og detaljer kan tilpasses den nye funksjonen. 

f) Parkeringsplasser for biler skal utformes og plasseres som vist i plankartet. 

1.6 Sikringssone omkring kulturminner 

a) Kulturminneområdet omfatter automatisk fredete kulturminner med sikringssone. 
Sikringssonen er sammenfallende med formålsgrensen. Det tillates ingen 
inngrep, bebyggelse eller aktivitet som kan skade eller forstyrre kulturminnene 
eller oppfattelsen av disse. 

b) For tiltak i strid med fredningen og som ikke kommer inn under den generelle 
tillatelsen til tiltak i sikringssoner til automatisk fredete kulturminner gitt av 
Riksantikvaren 15.12.2008, må det søkes tillatelse fra Riksantikvaren før tiltaket 
kan gjennomføres, jfr. Svalbardmiljølovens § 44. 

1.7 Grøntareal 

a) Områdene mellom bebyggelsen avsettes som grøntarealer som vist i plankartet. 

b) Innenfor områdene er det tillatt å plassere snøscootere med tilhørende utstyr, 
som vist i plankartet.  

1.8 Lekeplass 

a) Innenfor områdene tillates det opparbeidet lekearealer.  

b) I forbindelse med ny bebyggelse skal det etableres lekeplasser med et areal på 
minimum 25 m2 pr bolig.  



DELPLAN FOR HAUGENOMRÅDET 45 
  

BARLINDHAUG CONSULT AS   30.9464 

c) Lekearealer skal primært opparbeides og ferdigstilles før det gis brukstillatelse til 
boligene. Ferdigstillelse av lekeplasser og avsluttende utomhusarbeider må 
imidlertid tilpasses byggesesongen for utomhusarbeid på Svalbard.   

1.9 Felles trafikkareal 

a) Områdene er avsatt til felles atkomst og parkering: 
FT1 er felles atkomst og parkering for eiendommene 22/180 og 22/181.  
FT2 er felles atkomst og parkering for eiendommene 22/162, 22/163 og 22/445. 
FT3 er felles atkomst og parkering for eiendommene 22/183, 22/184 og 22/296. 
FT4 er felles atkomst og parkering for eiendommene 22/161, 22/297 og 22/424. 
FT5 er felles atkomst og parkering for eiendommene 22/57, 22/106 og 22/446. 
FT6 er felles atkomst og parkering for eiendommene 22/340 og 22/447. 

b) Parkeringsplasser for biler skal samordnes innenfor områdene som vist i 
plankartet. 

c) Det skal anlegges 1,25 biloppstillingsplasser pr boligenhet. 

d) Oppstillingsplasser skal gis en tiltalende utforming, og opparbeides og 
ferdigstilles før det gis brukstillatelse til boligene.  

e) Innenfor områdene kan det legges til rette for plassering av avfallscontainere. 

1.10 Privat trafikkareal  

a) Områdene er avsatt til privat atkomst og parkering. 

b) Parkeringsplasser for biler skal samordnes innenfor områdene som vist i 
plankartet. 

c) Det skal anlegges 1,25 biloppstillingsplasser pr boligenhet. 

d) Oppstillingsplasser skal gis en tiltalende utforming, og opparbeides og 
ferdigstilles før det gis brukstillatelse til boligene.  

e) Innenfor områdene kan det legges til rette for plassering av avfallscontainere. 

2. VIKTIGE LEDD I KOMMUNIKASJONSSYSTEMET (§ 49, 3. ledd nr. 6) 

2.1 Kjørevei 

a) Kjøreveger og kryss skal utformes som vist i plankartet. 

b) I området inngår vegskråninger, forstøtningsmurer, grøfter og annet vegareal. 

2.2 Gangvei 

a) Gangveier skal utformes som vist i plankartet. 

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

3.1 Kommunalteknisk område 

a) Området er avsatt til fyrhus. 

b) Området gis direkte atkomst fra Vei 100.  

 


