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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 
For å kunne følge opp gjeldende krav til opplæring og øvelse knyttet til brannberedskapen ved 
lufthavna (og i Longyearbyen som sådan), har Avinor behov for å oppgradere eksisterende 
brannøvingsfasiliteter. Det er av stor samfunnsmessig betydning at forholdene legges til rette for 
utvidelse av brannøvingsfeltet og at området klargjøres så raskt som mulig. 
Administrasjonssjefen anbefaler derfor at planarbeidet igangsettes uavhengig av rullering av 
hele arealplanen for Longyearbyen planområde. 

1.2 Formål med planen 
Planarbeidet har som hovedformål å legge til rette for nødvendig utvidelse av eksisterende 
brannøvingsfelt. 

2. Planprosessen 

2.1 Planprogram - lokalstyrets tilrådning 
Miljø- og næringsutvalget behandlet i møte 11.02.2008, sak 006/08, forslag til planprogram for 
utvidelse av brannøvingsfeltet. Det ble fattet følgende vedtak: 

1. Med hjemmel i Svalbardmiljøloven § 51 tilrår miljø- og næringsutvalget at det settes i 
gang arbeid med privat forslag til delplan for utvidelse av brannøvingsfeltet.  
2. Miljø- og næringsutvalget gir sin tilslutning til forslag til planprogram datert 
11.01.2008. 
3. Miljø- og næringsutvalget gir administrasjonssjefen fullmakt til å justere 
planprogrammet på bakgrunn av eventuelle høringsuttalelser etter kunngjøring. 

Det er ikke mottatt høringsinnspill som medfører behov for endring av planprogrammet.  

2.2 Forhåndsvarsel og kunngjøring 
Varsel om igangsetting av planarbeid ihht. Svalbardmiljølovens § 50, ble kunngjort ved brev til 
berørte organer, organisasjoner og myndigheter datert 06.03.08.  

Annonse om kunngjøring av oppstart ble trykket i Svalbardposten den 14.03.08.  

2.3 Forhåndsuttalelser 

2.3.1 Bergvesenet 
Bergvesenet ved Bergmesteren på Svalbard har uttalt seg ved brev datert 27.03.08. 

Bergvesenet har gått igjennom varsel om oppstart og forslag til planprogram og har ingen 
merknader. 

Forslagsstillers kommentar:  

Uttalelsen tas til underretning.  
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2.3.2 Svalbard reiselivsråd 
Svalbard reiselivsråd har uttalt seg ved brev dat. 01.04.08 

Svalbard reiselivsråd stiller seg positiv til tiltak som tar utgangspunkt i en fornuftig forvaltning 
av Svalvbards natur og miljø. En utvidelse av brannøvingsfeltet vurderes ikke å berøre områder 
av større opplevelsesverdi for reiselivsgjester.  

Forslagsstillers kommentar:  

Uttalelsen tas til underretning.  

2.3.3 Sysselmannen på Svalbard 
Sysselmannen har uttalt seg ved brev dat. 21.04.08. 

Hovedinnholdet i brevet gjengis i det følgende:  

Sysselmannen ønsker å legge til noen problemstillinger som bør være del av 
grunnlaget for planen. 

Sysselmannen på Svalbard har derfor i det følgende innspill knyttet til formelle 
tillatelser og ansvarsforhold, forurenset grunn (asfaltverket), kulturminner og 
biologisk mangfold, avfallsplan og fremtidig bebyggelse. 

Formelle tillatelser og ansvarsforhold: 

Delplanen for brannøvingsfelt ble stadfestet av Longyearbyen lokalstyre 19.05.2003. 
Etter dette søkte Barlindhaug Consult AS om rammetillatelse for etablering og drift 
av brannøvingsfeltet 26.06.2003. Longyearbyen lokalstyre gav en slik 
rammetillatelse 10.09.2003. I tillatelsen heter det at ”før tiltaket kan tas i bruk skal 
det sendes inn søknad om tillatelse til bruk til Sysselmannen”.  
Longyearbyen lokalstyre sendte 27.08.2003 en kopi av søknaden om rammetillatelse 
over til Sysselmannen for avklaring om hvorvidt tiltaket ville kunne virke 
forurensende eller skjemmende, og dermed ville kreve en tillatelse etter 
Svalbardmiljøloven § 58, 3. ledd bokstav b. I de utfyllende bestemmelsene i 
eksisterende delplan, går det frem av § 6 at miljøfarlige væsker og tilsvarende ikke 
kan slippes ut i terrenget. 

Kulturminner og biologisk mangfold: 

Sysselmannen kjenner ikke til automatisk fredete kulturminner eller verdifulle 
områder for biologisk mangfold innenfor delplanområdet. 

Avfallsplan 

Sysselmannen mener at utfyllende bestemmelser til planen må sikre at 
avfallsbehandling ved nybygging blir ordentlig planlagt. Vi ønsker derfor at det blir 
laget avfallsplaner og sluttrapporter for nye prosjekteringer som grunnlag for 
planleggingen av tiltak både med hensyn til HMS og for avfallsbehandling. 
Miljøsaneringsbeskrivelse bør være obligatorisk ved riving eller renovering i 
fremtiden. 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.  

I retningslinjen for denne bestemmelsen bør det fremgå at både avfallsplanen, 
miljøsaneringsbeskrivelsen og sluttrapporten skal utformes etter en egen gjeldende 
mal for slik avfallsplanlegging. Forslag til mal for alle dokumentene som kan 
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omarbeides for bruk i delplanområdet og for arbeider andre steder i Longyearbyen er 
vedlagt denne uttalelsen. 

Fremtidig bebyggelse 

Delpanen bør så langt som mulig spesifisere grenser for størrelse og krav til 
utforming av ny bebyggelse. 

Forslagsstillers kommentar:  

Vedr. tillatelser og ansvarsforhold forutsettes det en videreføring av eksisterende bestemmelser 
for brannøvingsfeltet.  

Det legges til grunn at det ikke er registrert kulturminner innen området.  

Vedr. avfallsplan er det slik at Longyarbyen lokalstyre ikke har innført krav til omfattende BA 
rapportering / eller tatt i bruk skjemaer i denne sammenheng. Lokalstyret finer det derfor ikke 
riktig å stille så omfattende krav i delplanen som Sysselmannen foreslår.  

Under ”Felles bestemmelser” nedfelles: ” Behandling av avfall fra virksomheten skal avklares 
med Longyearbyen lokalstyre.” 

”Det skal utarbeides HMS plan for driften av øvingsfeltet.”  

”Det skal foreligge en utslippstillatelse for driften av øvingsfeltet.” 

I forhold til bebyggelse opprettholdes bestemmelse i gjeldende plan: ”Innenfor spesialområdet 
tillates oppført bygninger med tilhørende anlegg iht formålet. Tiltak og drift skal ha en karakter 
som i alle henseender ikke forstyrrer flyaktiviteten. Maksimal BYA er på 1000m2.” Det tilføyes 
videre til denne bestemmelse: ”Planer for bygningsmessige tiltak skal forelegges Avinor ved 
lufthavnsjefen.” 

2.4 1. gangs offentlig ettersyn  
Delplanene ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn ved vedtak i MNU23.06.08, og har ligget til 
offentlig ettersyn fra 27.06 – 15.08.08.  

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

2.4.1 Norsk Polarinstitutt  
Norsk Polarinstitutt har uttalt seg ved brev datert 15.08.08, og har ikke merknader til 
planforslaget.   

2.4.2 Bergvesenet  
Bergvesenet har uttalt seg ved brev datert 03.07.08, og har ikke merknader til delplanen.  

2.4.3 Sysselmannen på Svalbard 
Sysselmannen på Svalbard har uttalt seg ved brev dat. 07.08.08.  

Hovedinnholdet i brevet gjengis i det følgende:  

Sysselmannen mener planens bestemmelser ivaretar de hensyn som vi spilte inn behov for 
vurderinger rundt ved høringen av planprogrammet, bortsett fra på forurenset grunn. Vi mener 
at registreringen av forurenset grunn tydelig må fremgå av plankartet, samtidig som de 
utfyllende bestemmelsene må spesifisere at det er behov for nye undersøkelser for planer om 
arealbruksendring i dette området kan iverksettes. 

Det blir i august i år gjennomfort nye prøvetakinger av ikke avsluttede lokaliteter med 
forurenset grunn på Svalbard, herunder innenfor området som er avsatt for kommunalteknisk 
virksomhet. Undersøkelsene blir utført av Norges geotekniske institutt.  
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Resultatene og anbefalingene om eventuelle tiltak fra dette arbeidet vil foreligge i høst. Det er 
naturlig at det før fastsetting av planen innhentes opplysninger om denne lokaliteten og at disse 
vurderes i forhold til formuleringen i de utfyllende bestemmelser på dette punktet.  

Kolo Veidekke eier asfaltanlegget og skal etter egen plan fjerne dette i løpet av august. 

Sysselmannen ber også om at det tas inn en formulering om sikring av tanker eller andre 
lagringsmedier for drivstoff eller kjemikalier som plasseres ut fast eller midlertidig i 
planomradet mot utslipp eller Lekkasje der det ikke allerede er en etablert oppsamling. 

Forslagsstillers kommentar:  

Etter konsultasjon med Halvard R. Pedersen hos Sysselmannen og Anja Sivertsen hos NGI har 
vi fått bekreftet at forurensningsprøvene det vises til er tatt i forbindelse med asfaltverket til 
Kolo Veidekke med spesiell fokus på de to bitumentankene. Utvidelsen av brannøvingsfeltet og 
planområdet vil være på urørt mark uten tidligere virksomhet og uten kjente forurensninger. 
Dette gjelder også den tidligere delen av kommunalteknisk område som overlappes av 
utvidelsen av brannøvingsfeltet. 

Det foreslås at det tas inn en rekkefølgebestemmelse om at det på den delen av 
kommunalteknisk område som er berørt av driften av asfaltverket ikke tillates inngrep før 
resultatet av forurensningsundersøkelsene er kartlagt og anbefalte tiltak er gjennomført. 
Registreringen påføres plankartet som en revisjon når den er gjennomført. 

Sikring av drivstoff- og kjemikalietanker vurderes som et driftsmessig forhold, og en ser ikke 
behov for en egen bestemmelse for dette i delplanen. 

2.4.4 Bydrift Longyearbyen AS  
Bydrift har inngitt merknad ved brev datert 23.07.08.  

Hovedinnholdet i brevet gjengis i det følgende.  

Området for kommunalteknisk virksomhet 
ligger i planen øst for tilførselsvei til 
øvingsfeltet og videre østover forbi eksisterende 
asfaltverk. Området mellom asfaltverk og vei 
702 fra ORV mot flyplass er beskrevet som 
naturområde. 

Dette området er i dag benyttet til mellomlager 
av grusmasser til forskjellige formal. Når 
eksisterende asfaltverk blir fjernet vil det vare 
tilstrekkelige områder for lagring av grusmasser, 
men med tanke på større anleggsarbeid som ble 
for eksempel ble gjennomfort i 2006 vil behovet 
for større areal vare tilstede.  

Ønsket vil derfor være å få forlenget område for 
kommunalteknisk virksomhet ytterligere østover 
slik at dette grenser til vei 702 for å sikre at vi 
for fremtiden har tilstrekkelige områder for mellomlagring av grus/asfaltmasser ved større 
anleggsarbeider. 

Forslagsstillers kommentar:  

Bydrifts forslag til arealutvidelse bør behandles som en egen sak og ikke inngå som en del av 
delplan for utvidelse av brannøvingsfeltet. 

Forslaget burde vært fremmet på et tidligere tidspunkt, senest i forbindelse med varsel om 
igangsetting av planarbeidet. 
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3. Planområdet – beskrivelse og premisser 

3.1 Overordnede føringer  

3.1.1 Arealplan for Longyearbyen  
Det aktuelle området er i 
gjeldende Arealplan for 
Longyearbyen avsatt som ” 
natur- og friluftsområde”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Delplaner 
Planarbeidet innebærer en 
endring og detaljering av 
gjeldende delplan vedtatt 
22.04.03, hvor det aktuelle 
området er avsatt til hhv 
”brannøvingsfelt”, 
”kommunalteknisk 
virksomhet” og ”natur- og 
friluftsområde”. 
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3.2 Planområdet 
 

 
 

Det aktuelle området ligger nord for kjørevegen opp mot Gruve 3, et stykke ovenfor 
renseverket. 
I tillegg til at anlegget ligger i tilknytning til eksisterende brannøvingsfelt, er det således 
lokalisert rett ved siden av asfaltverket og i nærheten av både renseverket og flyplassen.  

 

 

Antydet skarvert areal viser utvidelse av brannøvingsfeltet i forhold til gjeldende delplan. 

Selve planområdet er beholdt som i gjeldende delplan, mens delområdet som avsettes til 
brannøvingsfelt defineres med ny avgrensning .  
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Planområdet i nytt forslag til plan. Skravert areal avsatt til brannøvingsfelt, er på 49 dekar, dvs 
en utvidelse på omlag 6 dekar i forhold til gjeldende plan. 

 

3.3 Eiendomsforhold 
Grunneier for tomta er Store Norske Spitsbergen kullkompani, eiendommen 22 / 1. 

3.4 Trafikale forhold 
Området har i dag regulert atkomst. 

3.5 Topografi 
Planområdet ligger i en skrånende nordøstvendt helning.  

3.6 Naturmiljø 
Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra lokalstyret gjennomført en 
kartlegging av biologisk mangfold i og omkring Longyearbyen. Sysselmannen kjenner ikke til 
automatisk fredete kulturminner eller verdifulle områder for biologisk mangfold innenfor 
delplanområdet. 

3.7 Kulturminner 
Sysselmannen kjenner ikke til automatisk fredete kulturminner i planområdet.  

3.8 Planpremisser 
En oppsummering av ovennevnte gir følgende premisser for planarbeidet: 

 Planarbeidet innebærer en endring og detaljering i forhold til gjeldende arealplan og 
gjeldende reguleringsplan for brannøvingsfelt.  
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 Krav til nødvendige tillatelser, som følger av avfallsplan og søknad om utslippstillatelse 
fastsettes i planen.  

 Det skal tillates etablert bygninger som er nødvendig for brannøvingsfeltets funksjon i 
planområdet, men disse forutsettes godkjent av Avinor ved lufthavnsjefen.  

4. Om brannøvingsfeltet  

4.1 Behov 
Det er av stor samfunnsmessig betydning at forholdene legges til rette for utvidelse av 
brannøvingsfeltet i tilknytning til lufthavna, og at området klargjøres så raskt som mulig. 
Formålet vil ikke være i samsvar med arealplan for Longyearbyen, administrasjonssjefen 
anbefaler at planarbeidet igangsettes uavhengig av rullering av hele arealplanen for 
Longyearbyen planområde. 

For å kunne følge opp gjeldende krav til opplæring og øvelse knyttet til brannberedskapen ved 
lufthavna (og i Longyearbyen som sådan), har Avinor behov for å oppgradere eksisterende 
brannøvingsfasiliteter. 

4.2 Eksisterende anlegg  
Eksisterende anlegge består av  

• brakkebygg/undervisningsrom; - brukes til undervisning og debrifing etter øvelse. 

• Røykdykkercontainere; - brukes til øving for røykdykkere i forhold til røyk, høye 
temperaturer, slokking og evakuering.  

• betongplatt med sentralt plassert sluk; platten brukes til stålkar fylt med vann og 
flybensin på vannspeilet. Dette settes fyr på og brukes til bl.a slokkeøving med 
pulverapparat.  

• avløpsanlegg (oljeutskiller og oppsamlingstank i hver sine isolerte containere) ; - to 
containere på nedre side av fylling brukes til avløp fra betongplatt, der avløpet først 
ledes inn i en oljeutskiller, så ledes det til en tett oppsamlingstank.  

• inngjerding med autovern  

• belysning fra to lysmaster 

4.3 Nytt anlegg  
• utvidet fylling; - fyllinga utvides mot nordvest, fra ca. 1500 m2 til ca. 4300 m2,  

• kontrollbu for styring av simulator (plasseres oppå eks. brakkebygg); - brukes til 
betjening av kontrollpanel for øvingsanlegget. 

• Brennstofftank med overbygg og pumpe; - forsyner anlegget med flybensin, tanken skal 
stå i et eget oppsamlingskar mht lekkasje. 

• flybrannsimulator med dyser for flybensin under trykk; - simulatoren skal forestille en 
flykropp, med vinger. Kroppen er 15 m lang og 3 m i diameter. På vingene simuleres 
propellbrann på den ene side og jetbrann på den andre side.  

• støpt betongfundament for simulator;- fly kroppen plasseres på nytt betongfundament. 
(korsformet på situasjonsplan) 
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• 30x55 m asfaltert oppsamlingsareal med membransikring under skal samle alt 
slokkevannet. 

• fordrøyningstank for slokkevann tilknyttet eks. avløpsanlegg; - fordrøyningtanken skal 
sikre jevn belastning på oljeutskilleren.  

• inngjerding med autovern  

• flytting av eks. lysmast 
 

4.4 Utforming av anlegget 

 
Situasjonsplan prosjektert anlegg 01.02.08 

4.5 Trafikale forhold 
Atkomst i gjeldende delplan for brannøvingsfelt videreføres.  

4.6 Miljøforhold 
Øvingsfeltet må drives innenfor de rammer som fastsettes i utslippstillatelse og avfallsplan.  
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5. Planforslaget 

5.1 Generelt 
Planområdet utgjør et totalt areal på 153,3 da. 

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

5.2 Arealbruk 
§ 49.3, Natur og friluftsområde 

 Naturområde 

§49.6, Viktige ledd i kommunikasjonssystemet  

 Kjøreveg. 

§49.7, Spesialområder 

 Område for brannvingsfelt 

 Område for kommunalteknisk virksomhet 

5.3 Teknisk infrastruktur 
Det er ikke lagt vann eller avløp fram til feltet, og skal ikke være det nå heller. Det blir lagt ny 
strømforsyning til feltet fra nærmeste trafo. Adkomst blir på eks. vei som i dag. 

5.4 Installasjoner i anlegget 
Planforslaget vil medføre  at eksisterende  anlegg beskrevet under pkt 4.2 utvides oppgraders 
iht. beskrivelse pkt 4.3.  

5.5 Virkninger av planen 

5.5.1 Forholdet til kulturminner 
Tiltaket vil ikke berøre automatisk fredede kulturminner eller sikringssoner omkring slike. 

5.5.2 Forholdet til biologisk mangfold 
Tiltaket vil ikke berøre områder som er vurdert å ha verdi i forhold til biologisk mangfold.  

5.5.3 Forurensning 
Eksisterende anlegg skal være utformet i tråd med gjeldende miljøkrav, kfr lokal 
forurensningsforskrift av 24.06.02 og delplan vedtatt 22.04.03. Nye tiltak prosjekteres og skal 
godkjennes iht bestemmelser og gjeldende regelverk vedr. forurensning. 
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6. Vedlegg 
 

• Bestemmelser til planen datert 27.08.08 

• Plankart i målestokk 1:2000 (A2), dat. 05.05.08 
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Bestemmelser til planen 
 
Dato: 28.05.08 

Dato for siste revisjon: 27.08.08 

Dato for lokalstyrets vedtak/egengodkjenning: * 

 

I 
Formålet med delplanen er å fastlegge rammene for en utvidelse av brannøvingsfeltet.  

 

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) Behandling av avfall fra virksomheten skal avklares med Longyearbyen lokalstyre. 

c) Det skal utarbeides HMS plan for driften av øvingsfeltet.  

d) Det skal foreligge utslippstillatelse for driften av øvingsfeltet. Miljøfarlige væsker og 
tilsvarende kan ikke slippes ut i terrenget. 

e) Tiltak som antas å ha betydning for miljøforhold skal redegjøres for, senest i forbindelse 
med en søknad om tillatelse. 

 

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

 

1 NATUR OG FRILUFTSOMRÅDE (§ 49, 3. ledd nr. 3) 
1.1 Naturområde 

Naturområdet skal fungere som en uberørt buffersone mot spesialområdene og kan brukes til 
snødepot ved behov. 
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2 VIKTIGE LEDD I KOMMUNIKASJONSSYSTEMET  
(§ 49, 3. ledd nr. 6) 

2.1. Kjøreveg 
a) Atkomst til området skal skje som vist i plankartet. 

b) Veier og kryss skal utformes ihht Vegdirektoratets vegnormaler. 

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

 

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

a) Innenfor området tillates oppført bygninger med tilhørende anlegg i. Tiltak og drift skal ha 
en karakter som i alle henseender ikke forstyrrer flyaktivitet. Planer for bygningsmessige 
tiltak skal forelegges Avinor ved lufthavnsjefen. 

b) Maksimalt BYA er på 1000 m2. Areal til parkering er inkludert i BYA. Tillatt gesims og 
mønehøyde er maks. 7,0 m målt fra middels planert terrengnivå.  

3.2. Kommunalteknisk anlegg 
a) Innenfor området tillates etablert container for fordrøyningstank, container for oljeutskiller 

og container for oppsamlingstank.  

 

4 REKKEFØLGEKRAV  
a) Innenfor område avsatt til kommunalteknisk virksomhet tillates ikke tiltak eller inngrep i 

terrenget i den del av arealet som er brukt til asfaltverk, før det er gjennomført en 
kartlegging av forurensning her, og nødvendige utbedringstiltak er gjennomført og godkjent 
av Sysselmannen. 

 


