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Forside: innspill til sentrumsutvikling hentet fra ideverksted for barn 22.10.16.  

(Foto Sophie Gordon) 

 

1. Innledning og bakgrunn 

Delplan for sentrumsområdet med forskningsparken (ID 36) fremmes til politisk sluttbehandling i 

mars 2017. Dette dokumentet er en oppsummering og presentasjon av planprosess og det 

medvirknings- og informasjonsarbeidet som er gjennomført i sammenheng med delplanen. 

Planarbeid skal være demokratiske prosesser og svalbardmiljøloven hjemler særskilt at 

hensynet til barn og unges interesser skal ivaretas.  

Planprogram for sentrumsplanen ble fastsatt av teknisk utvalg 12.04.16. Planprogrammet 

fastsetter følgende føring for medvirkning:  

«Planprosessen skal være åpen og inkluderende, og administrasjonen skal være 

tilgjengelig for alle typer innspill og møter. Medvirkningsopplegg særskilt rettet mot barn 

og unge skal gjennomføres innen utgangen av mai. Alle innspill og planfaglige 

avklaringer og konklusjoner i planprosessen skal rapporteres til politisk utvalg. Det skal 

jevnlig informeres om planarbeidet på LLs hjemmeside, gjennom møter og som 

pressemeldinger/kunngjøringer i Svalbardposten, inkl. krav i Svalbardmiljøloven om å 

tilskrive berørte organer og organisasjoner ved angitte milepæler.» 

Teknisk utvalg vedtok offentlig høring av sentrumsplanen 04.10.16 og ga følgende føring for 

videre planarbeid: 

«Det skal gjennomføres åpne møter og medvirkningsopplegg i høringsperioden som 

sikrer at alle som blir berørt og som har interesse i planarbeidet gis god anledning til å 

uttale seg. Samarbeid og medvirkning fra barn og unge skal vektlegges særskilt». 

Det er gjennomført et omfattende medvirkningsopplegg som i stor grad har bidratt til 

kvalitetssikring og forbedring av planmaterialet gjennom planprosessen. Plan- og 

utviklingsenheten er ansvarlig for gjennomført medvirkning og informasjon i delplanarbeidet. 

Det rettes en stor takk til LLs ungdomsråd og ungdomskoordinator, og til Nordnorsk 

kunstmuseum/Kunsthall Svalbard som har vært svært sentrale i dialog og samarbeid med barn 

og unge gjennom planprosessen.    
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2. Oversikt planprosess og medvirkning  

Milepæl og medvirkning  Dato/periode Aktivitet - hva skjedde 

Varsel om igangsetting av 
planarbeid og utleggelse 
av planprogram til høring 

26.01.16 
Oppstart og høring av planprogram ble kunngjort ved annonse i 
Svalbardposten, på lokalstyrets hjemmeside og ved brev til 
høringsinstanser og sentrale aktører. 

Høringsperiode 
planprogram 

26.01.-
04.03.16 

Det kom 21 skriftlige innspill til planprogrammet som ble 
oppsummert, kommentert og vedlagt til politisk behandling. 

Åpent planverksted for 
innspill og dialog 

01.03.16 
Invitasjon til folkemøte og planverksted ble annonsert i 
Svalbardposten, på lokalstyrets hjemmeside, inkl. facebook og ved 
direkte henvendelse til engasjerte ressurspersoner. Se kap 3.  

Planprogram fastsatt av 
TU 

12.04.16 
Politisk vedtak med føring til innhold, medvirkning og rammer for 
planarbeidet. Særskilt krav om tilrettelegging for medvirkning fra 
barn og unge. 

Møter og dialog med 
enkeltaktører, 
fagpersoner og 
innbyggere  

mai - 
september 

Møter og medvirkning i samsvar med fastsatt prosjektorganisering. 
Jevnlige møter med fagpersoner i administrasjonen og oppnevnt 
ekstern faggruppe. Arbeidsmøte med Sysselmannen. Kvalitetssikring 
og gjennomgang i administrativ prosjektgruppe (adm.sjef, 
sektorsjefer og aktuelle enhetsledere). Åpen dør til plankontoret 
hvor private og næringsaktører bidro med synspunkter og innspill i 
formelle og uformelle møter. 

Politisk drøfting og 
befaring 

30.09.16 
Gjennomgang av planforslag for politisk drøfting og avklaring. Felles 
befaring gjennom planområdet med presentasjon av aktuelle 
problemstillinger og planforslagets styringsmulighet. 

Vedtak i TU om offentlig 
høring av planforslag 

04.10.16 

Høringsvedtak ble kunngjort ved annonse i Svalbardposten, på 
lokalstyrets hjemmeside, inkl. facebook og ved brev til 
høringsinstanser og sentrale aktører. Alt planmateriale ble gjort 
tilgjengelig på lokalstyrets nettside. Planforslaget ble hengt opp og 
øvrig planmateriale gjort tilgjengelig i papirformat i næringsbygget 
og på biblioteket. Det ble laget et kort sammendrag av planen på 
norsk, engelsk og thai som ble gjort tilgjengelig i papir og på nett.  

Høringsperiode 
planforslag 

10.10. – 
24.11.16 

Det kom 19 høringsuttalelser til planforslaget. Høringsuttalelsene 
ble oppsummert, kommentert og innarbeidet i planforslaget. Alle 
høringsinnspill fulgte som vedlegg til politisk behandling. 

Sentrumsfest for 
informasjon og innspill 

22.10.16 

Invitasjon til sentrumsfest for informasjon og innspill til planarbeidet 
ble annonsert i Svalbardposten og på kommunens hjemmeside, inkl. 
facebook. Det ble også sendt ut spesiell invitasjon til sentrale 
aktører for å oppfordre til engasjement. Se kap 4.   

Ideverksted for barn og 
ungdom 

22.10.16 
Ideverksted for barn og unge ble kunngjort sammen med 
sentrumsfesten. Ungdomsrådet tok et særskilt ansvar for å 
arrangere og å motivere andre ungdommer til deltagelse. 

Åpent høringsmøte 17.11.16 
Ungdomsrådet presenterte sitt innspill til sentrumsplanen, se kap 6 
Gjennomgang og diskusjon av plandokumenter. Ungdommen var 
svært godt representert, men få andre deltagere. 

Vedtak i TU om ny 
begrenset høring  

31.01.17 
Endringer og presiseringer av planforslaget som følge av 
høringsinnspill og medvirkning ble politisk vedtatt.  

Begrenset høringsperiode 
endring og presisering 

01.02.-
17.02.17 

Det kom 2 høringsuttalelser til forslag om endring og presisering. 

Sluttbehandling  mars 2017 Planvedtak i Lokalstyret. 
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3. Planverksted i oppstartfasen 

Det ble gjennomført åpent planverksted 01.03.16 for alle 

med interesse for sentrumsutviklingen. Medvirkning i 

oppstart ble vektlagt for å få frem flest mulig ideer og 

forutsetninger som et tidlig grunnlag for utforming av 

plandokumenter. 

Planverkstedet ga mange viktige innspill til plangrep og 

utforming hvor fortetting og mer effektiv utnyttelse av 

sentrum er forutsatt. Vektlegging av gågata, torg og 

områder for opphold, møteplass og lek/aktivitet i sentrum 

ble understreket av flere deltagere. 

Tilrettelegging og trafikkregulering for å lede mest mulig 

trafikk langs 500 og redusere biltrafikken langs Hilmar 

Reksten var en tydelig anbefaling fra planverkstedet.   
                 

Arbeidstegning fra planverksted 01.03.16 

4. Sentrumsfest 22.10.16 

Ungdomsrådet og Longyearbyen 

lokalstyre inviterte til sentrumsfest 

22.10.16. Hensikten med arrangementet 

var å sette fokus på sentrumsutvikling 

og tilrettelegge for engasjement og 

innspill.  

Ungdomsrådet og lokalstyrets ungdoms-

koordinator tok hovedansvar for 

gjennomføring av arrangementet og la 

ned en stor jobb i tilrettelegging for 

deltagelse blant barn og unge. 

Ungdomsrådet stod for rigging av 

parkeringsplassen foran kulturhuset til 

møteplass med bål og benker, og øvrig 

forberedelse til byfest og ideverksted i 

ungdomsklubben.  

Parkeringsplassen ble stengt for biler 

kvelden før for å illustrere sentrums-

planens forslag om å tilrettelegge for 

utbygging på plassen.        Sentrumsfest (Foto: Sophie Gordon) 

Sentrumsplanen ble hengt opp og alt planmaterialet presentert inne på Rabalder. Ute på 

bålplassen ble det servert kakao og suppe spandert av lokalstyret og laget av Spitra.  

Spitra stilt i tillegg opp med kokker og grill for utdeling av gratis smaksprøver av sel og hval. 

Veldig smakfullt og stemningsskapende. Positivt samarbeid med Spitra og med daglig leder på 

Rabalder var en viktig suksessfaktor for arrangementet. 

Mange var innom både på Rabalder og ved bålplassen for å stille spørsmål og diskutere 

planforslaget med politikere og administrasjon. Dårlig vær påvirket deltagelsen, men 

arrangementet bidro positivt til informasjon og fokus på planarbeidet. Ungdomsrådets 

engasjement og innsats for sentrumsfest og ideverksted for barn og unge berømmes særskilt 

og var avgjørende for å få arrangementet gjennomført på en vellykket måte. 
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5. Ideverksted for barn og unge 

Samtidig med sentrumsfesten ble barn og unge særskilt invitert til ideverksted som innspill til 

utforming av uterom, møteplasser og aktivitets-/lekeområder i sentrum. 

Ideverkstedet var resultat av et positivt og lærerikt samarbeid med Nordnorsk Kunstmuseum og 

Kunsthall Svalbard som stod for alt innhold, opplegg, materialer, inspirasjon og utgifter knyttet 

verkstedet. Hovedinnholdet i barn og unges innspill er innarbeidet som føringer og krav til de 

aktuelle aktivitetsområdene i sentrumsplanen. Konkret utforming fastsettes ved senere 

detaljprosjektering hvor det er hjemlet krav til medvirkning fra barn og unge.   

5.1 Installasjonsverksted 
Ungdom ble invitert til installasjonsverksted med kunstneren Kjell Varvin som veileder og 

inspirator. Ideverkstedet ble arrangert på Ungdomsklubben og tok for seg barn og unges ønsker 

og innspill til bruk av utvalgte uteområder i sentrum.  

Ungdommene laget 3-dimensjonale installasjoner av materialer funnet i nærområdet for å 

visualisere ny bruk og løsninger for de offentlige uterommene. Resultatet er presentert i kap. 6. 

 

 

 

 

 

 

 
Installasjonsverksted 

 (Foto Sopie Gordon) 

 

 

 

 

 

5.2 Collage-verksted 
Yngre barn ble invitert til collage-verksted i regi av Kunsthall Svalbard hvor flere veiledere og en 

mengde spennende materialer inspirerte til formidling av ønsker og tanker for et sentrum der 

barn trives. Resultat fra collage-verkstedet ble oppsummert som del av innspillsmaterialet. 

Collageverksted (Foto Sopie Gordon) 
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6. Ungdommens sentrumsplan og åpent høringsmøte 17.11.16 

Etter gjennomført ideverksted og inspirert av 

kunstneren Kjell Varvin arbeidet ungdomsrådet 

videre med sine tanker og meninger for 

sentrumsutviklingen. Dette resulterte i en 

kreativ og innholdsrik oppsummering utarbeidet 

av ungdomsrådet og gjengitt påfølgende sider. 

Ungdommens sentrumsplan ble presentert av 

ungdomsrådet i et åpent høringsmøte på UHU 

17.11.16. Folkemøtet var annonsert i 

Svalbardposten og på lokalstyrets hjemmeside.  

Ungdomsrådet v/Malin og Emma  

Administrasjonsutvalget var tilhørere ved ungdomsrådets presentasjon av arbeidet sitt. Møtet 

hadde bred deltagelse fra ungdommen, to voksne utenom administrasjonen deltok i det åpne 

høringsmøtet.  

 

Foto fra 

installasjonsverkstedet 

i ungdomsrådets 

presentasjon er tatt av 

Sophie Gordon. 



6 
 

  



7 
 

  



8 
 

7. Politisk prosess og styring  

TU 12.04.16:  Planprogram med føringer til planarbeid organisering og medvirkning ble politisk 

fastsatt. 

31.09.16: Medlemmene i lokalstyret og TU 

ble invitert til gjennomgang av 

planforslag og felles befaring i 

sentrumsområdet.  Dette som 

grunnlag for videre politisk 

diskusjon og eventuelle føringer 

i politisk 1. gangs behandling.  

 
Politikerbefaring (Foto: Svalbardposten) 

TU 04.10.16:  1. gangs politisk behandling: 

diskusjon og føringer på bakgrunn av administrasjonens gjennomgang av forslag 

til sentrumsplan. TU vedtak:  

«Følgende presisering/endring skal gjennomføres i planmaterialet før offentlig 

ettersyn: BOP 4 Svalbard Venstre foreslår at det settes av tilstrekkelig område for 

scootertrase mellom byggeområde og vei 400. Samtidig må rekkefølge-

bestemmelser sikre at akebakke, og scootertrase omlegges hensiktsmessig ved 

flytting av Vei 231.» 

TU 31.01.17:  Ny politisk 1. gangs behandling for avklaring av hvilke endringer som skal  

innarbeides etter offentlig ettersyn. TU vedtok endringer og presiseringer i 

samsvar med administrasjonens anbefaling, med unntak av forslag om å 

tilrettelegge for nytt byggeområde på parkeringsplass ved Coop.  

Mars 2017: Planvedtak lokalstyre etter innstilling fra TU 

 

8. Informasjon og kommunikasjon 

8.1 Kunngjøring og formidling 
Varsling, medvirkningsarrangement og offentlig 

ettersyn er kunngjort ved annonse i Svalbardposten og 

på lokalstyrets hjemmeside, inkl. lokalstyrets facebook-

side.  

Alle plandokumenter er lagt ut på lokalstyrets 

hjemmeside i de forskjellige faser av planprosessen. 

Det er tillegg informert om planarbeidets status under 

egen fane om pågående planarbeid.  

En kortfattet presentasjon av høringsforslaget med 

kontaktinformasjon for innspill og spørsmål ble 

utarbeidet på norsk, thai og engelsk. Sammendrag på 

tre språk og komplett planmateriale ble hengt opp på 

biblioteket og i næringsbygget under høringsperioden. 

Alle henvendelser gjennom planprosessen er fulgt opp 

av administrasjonen, enten ved avtalte møter, ved 

epost eller samtale.  

 

  Sammendrag av sentrumsplanen på thai 

 



9 
 

Faksimiler Svalbardposten 2016-2017 

8.2 Svalbardposten 
Oppslag i Svalbardposten når veldig mange av Longyearbyens innbyggere og er derfor en 

svært viktig informasjonskanal for planarbeidet – om ikke den viktigste. Svalbardposten har gitt 

en god og etterrettelig dekning av saksgang, arrangementer og innhold i planprosessen.  

Godt og åpent samarbeid med lokalavisen er et viktig bidrag til bred informasjon og 

engasjement rundt planprosess og politiske beslutninger med avgjørende betydning for 

innbyggere og utbyggere.  
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9. Skriftlige innspill til planarbeidet 

Det har kommet totalt 43 skriftlige innspill til planarbeidet fra programfase til sluttbehandling. På 

de påfølgende sider er oppsummering av innspill presentert.  

Det kom 21 innspill ved høring av planprogram. Disse er oppsummert i notat datert 18.03.16 og 

vedlagt i sin helhet i TU-sak 11/16, 12.04.16 for politisk fastsetting av planprogram. 

Det kom 19 uttalelser ved høring av planforslag. Disse er oppsummert i notat datert 17.02.17 og 

vedlagt i sin helhet i TU-sak 17/4, 31.01.17.  

Det kom 4 uttalelser innenfor fristen ved begrenset høring av endringer og presiseringer i 

planforslag. Disse er oppsummert og kommentert under og i saksutredning ved sluttbehandling 

av delplan D36.   

9.1 Uttalelser ved begrenset høring februar 2017 

1. Sysselmannen på Svalbard, datert 20.02.17 

Ber lokalstyret merke seg at høringsperiode ikke kan settes kortere enn 30 dager, jf. Svalbardmiljøloven § 

50. Ber om at bestemmelsen knyttet til fremmede arter presiseres i samsvar med Ecofact rapport 536. 

Opplisting av aktuelle tiltak i taubanetraseen må fjernes fra bestemmelsene i samsvar med krav i 

Svalbardmiljøloven kapittel V. Eventuelle tiltak i båndleggingssoner for fredete kulturminner forutsetter 

dispensasjonssøknad og vedtak fra Riksantikvaren. Redusert båndleggingssone for fredet kanonstilling 

nord for Polarhotellet forutsetter vedtak fra Sysselmannen i henhold til sml. § 39 tredje ledd. 

Tilleggsutredning med konsekvensvurdering for naturmiljø (notat datert 31.01.17) bør innarbeides i 

planbeskrivelsen, jf. sml §49 femte ledd. 

Administrasjonens kommentar og redegjørelse for presisering7endring i plandokumenter 

Begrenset høringsperiode ble satt til 14 dager med begrunnelse i mindre endringer etter gjennomført 

ordinær høringsperiode på 6 uker høsten 2016. Begrenset høring med kortere frist for mindre endringer 

er i samsvar med plan- og bygningsloven og praksis på fastlandet. Svalbardmiljøloven er mer rigid og gir 

ikke denne muligheten. Administrasjonen beklager dette og berømmer Sysselmannen som likevel avga 

sin uttalelse med kort frist slik at ønsket framdrift for plansaken ble ivaretatt. 

Bestemmelsene knyttet til fremmede arter og taubanetrase er korrigert i samsvar med føringer fra 

Sysselmannen – gjelder § 2.1.5 (fremme arter) og §§ 2.8.2, 2.8.3 (BUT2-3 – taubanetrase). 

Søknad om redusert båndleggingssone datert 20.02.17 er til behandling hos Sysselmannen og 

forutsettes avklart før delplanen fremmes til endelig vedtak i lokalstyret. 

2. NVE, datert 20.02.17 

Det må vises spesiell oppmerksomhet omkring overvannsproblematikken på parkeringsflaten ved Coop.  

Administrasjonens kommentar – ingen forslag til endring 

Planbestemmelsene §§ 2.1.1, 2.1.4 og 2.9 sikrer krav til dokumentert overvannsløsning.  

Teknisk rammeplan for overvannsløsning i planområdet er forutsatt utarbeidet av LL som grunnlag for 

behandling av byggesøknad med plan- og dokumentasjonskrav. 

3.  Bergmesteren på Svalbard, datert 09.02.17. Ingen merknad. 

4. Coop Svalbardbutikken, datert 09.02.17 

Den offentlige parkeringsplassen (SPA4) fungerer som parkering for sentrumsfeltet og Svalbardbutikken 

ønsker at denne blir regulert som offentlig parkeringsplass uten mulighet for næringsetablering. Dette av 

hensyn til både parkeringskapasitet, oppstilling/snumulighet for buss/taxi, kontakt med byggeområder for 

sentrumsutvikling på østsiden av vei 500, behov for åpen flate for større arrangement og snøopplag. Ber 

om at parkeringsplassen sikres mot omdisponering til næringsareal for å gi Svalbardbutikken og andre 

næringsaktører forutsigbarhet for sin virksomhet og utviklingsplaner. 

Administrasjonens kommentar – ingen forslag til endring 

Delplanen fastsetter arealbruk til parkeringsformål for plassen mellom Coop og vei 500 (SAP4). Det kan i 

henhold til Svalbardmiljøloven ikke gis tillatelse til nye nybygg på dette området, før det er fremmet og 

demokratisk behandlet en ny delplan som ved nytt planvedtak opphever gjeldende plan.  
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9.2 Uttalelser ved offentlig ettersyn november 2016  
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9.3 Høringsuttalelser til planprogram 
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