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FORORD 

 
Forslaget til delplan for Elvesletta Nord – nordre del, omfatter et areal på 15,75 daa i 
Longyearbyen.  
 
Miljø og Næringsutvalget behandlet planprogrammet på møte den 23.02.04, planprogrammet 
for Elvesletta Nord – nordre del, i utvalgsak 006/04. Miljø- og næringsutvalget godkjente 
Planprogrammet med følgende endringer knyttet til foreslått planavgrensing, endret arealbruk, 
avklaring vedr. fare for flom og valg av foreslåtte utbyggingsavtaler. 
 
Oppdragsgiver for planarbeidet er Store Norske Spitsbergen Grubekompani. Planarbeidet er 
utført av Instanes Svalbard AS i samarbeid med Link Arkitekter AS og oppdragsgiver SNSG. 
 
I forbindelse med oppstartsmeldingen er det mottatt merknader / innspill fra: 
 

• Sysselmannen på Svalbard 
• Svalbard Samfunnsdrift AS 
• Svalbard Reiselivsråd 
• Telenor Svalbard AS 

 
Merknadene er vurdert og tatt hensyn til i planarbeidet. 
 
 
Forslag til Delplan for Elvesletta Nord – nordre del inneholder følgende: 

a) Plankart i målestokk 1:1000, med tilhørende forslag til bestemmelser 
b) Planbeskrivelse av bakgrunn for planen og planprosessen 
c) Analyse / drøfting av dagens situasjon  
d) Planbeskrivelse i henhold til Svalbardmiljøloven §49 
e) Vurdering av konsekvenser av planforslaget 

 
 
Plankart med bestemmelser (a) blir juridisk bindene når planen er godkjent. Planbeskrivelsen 
(b og d), klargjør og gjør greie for de ulike sidene ved planforslaget. Analyse / drøfting (c) 
inngår i beskrivelsen av planområde og er grunnlaget for planforslaget. Planbeskrivelse er ikke 
juridisk bindende.  
 
Konsekvenser med delplanforslaget for lokalsamfunnet og for Svalobard sitt sårbare 
naturmiljø og kulturminner blir belyst i planforslaget (viser til Svalbardmiljøloven § 49). 
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1 BAKGRUNN 
 

Med dette planforslaget ønsker SNSG å legge til rette for utbygging av området for 
etterspurt bolig og næringsareal. Ny utbygging vil kunne erstatte midlertidige boliger i 
Sjøområdet. 
 
Området S10 (viser til Gjeldende Arealplan for Longyearbyen) deles av hovedtrase for 
fjernvarme som krysser Elvesletta. Den sørlige delen av område S10 er lokalisert vest 
for sentrumskjernen i Longyearbyen, mens den nordlige delen er del av sentrums ytre 
områder.  
 

 
1.1 Planmessige forhold 

 
Område S10 (på 43,6 daa) er områdebenevning fra Longyearbyen sin arealplan (1998 - 
2002). I arealplanen er sentrumsområde S10, disponert til serviceområde med 
næring/offentlig/allmennyttig formål.  
 

 
Fig 1.1 Utsnitt fra gjeldende Arealplan for Longyearbyen 
 
Område S10 har i gjeldende arealplan for Longyearbyen status som; nytt byggeområde, 
utbygging ikke påbegynt. 

Delplanområde 

 
Gjeldene arealplan for Longyearbyen ble utarbeidet i henhold til §5 i Forskrift om 
arealplanlegging i bosettingene på Svalbard.  
 
Utarbeidingen av denne planen er gjort i henhold til Svalbardmiljøloven (15.juni 2001) 
kapittel VI. Svalbardmiljøloven trådde i kraft 1. juli 2002, og erstattet forskrift om 
arealplanlegging i bosettingene på Svalbard. 
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Planforslaget har en detaljeringsgrad som reguleringsplan jf. Plan- og bygningsloven. 
Veileder T1381, reguleringsplan / bebyggelsesplan.  
 
Videre har en nyttet følgende lover, forskrifter og veilederer som grunnlag for 
utarbeidelse av delplanen for del av område S10. 
  Lov om Miljøvern på Svalbard ( NOU 1999:21) 
  St.mld. nr 9 (1999 – 2000) 
  Veileder T1188 – Arealplanlegging i bosettingene på Svalbard 
  NVE rapport – NO 08 1996 Vassdragstekniske vurderinger 
                          Longyearbyen Elvesletta 
  Rundskriv T-4/98 Barn og planlegging  
 
 
Overordnet for planområdets omfang og innhold er at dette planområdet med Radisson 
SAS Polar Hotell Spitsbergen (omtalt som SAS polarhotell), blir tettstedet 
Longyearbyen sin begynnelse.  
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1.2 Planprosessen 
 
Tillatelse til å starte planarbeidet ble gitt på bakgrunn av utarbeidet Planprogram, i Miljø 
og Næringsutvalget sitt møte den 23.02.2004, utvalgssak 006/04. 
 
Planprogrammet ble godkjent med føringer for det videre planarbeidet.  
Føringene for det videre planarbeidet går frem av planprogrammet og vedtaket i 
utvalgssak 006/04, hovedtrekk er følgende: 
 

 Planforslaget skal ha en avgrensing innenfor området avsatt til Serviceområde – 
næring/offentlig/allmennyttig formål. 

 Området planlegges primært for boligformål. Det kan under utarbeiding av 
planforlag vurderes kombinert arealformål, næring/bolig. 

 Det må innhentes dokumentasjon fra fagperson om at utbygging av Elvesletta 
Nord – nordre del ikke er utsatt for flomfare. Foreslått løsning i planforslaget må 
vurderes av fagperson vedrørende Flomfare. 

 Foreslåtte alternative utbyggingsforslag bør bearbeides i forhold til endret ytre 
planavgrensing. Endelig planforslag bør bygge videre på at område med SAS 
Polarhotell danner inngang til Longyearbyen tettsted. Bygate preget favoriseres, 
ønskelig med fotgjenger vei langs Vei 500. Planbeskrivelsen kan suppleres med 
et temakart for mulige gangveier fra planområdet og til sentrum. Trafikk inn/ut 
av området sentreres om en innkjøring. Høy utnyttelsesgrad av areal tillates, men 
ikke bebyggelse høyere enn to etasjer. Planlegge utbygging som kan gi utearealer 
tilpasset arktisk klima. 

 
Melding om oppstart av planarbeidet ble annonsert i Svalbardposten 20.02.2004. Frist 
til å komme med merknader, var satt til 05.03.2004. 
 
 

1.3 Merknader til oppstart av planarbeidet 
 
Det kom inn fire tilbakemeldinger på oppstart av planarbeidet, fra Sysselmannen på 
Svalbard, Svalbard Reiselivsråd,  Svalbard Samfunnsdrift AS, Telenor Svalbard AS. 
 

• Sysselmannen på Svalbard frarår i utgangspunktet en omdisponering av arealene 
fra sentrumsområde til boligformål. Dette begrunner sysselmannen med at dette 
er meget sentrale arealer i Longyearbyen og at det nok i årene framover vil være 
behov for nye sentrumsområder. Videre skriver de i sin uttale at det er visse 
utfordringer knyttet til ivaretakelse av trafikksikkerhet mv. for å oppnå 
oppvekstområder for barn på denne siden av byens mest trafikkerte veg. De ber 
om at dette blir viet særskilt oppmerksomhet i planen i tillegg til de momenter 
som er angitt i planprogrammet. Sysselmannen har også en viss skepsis til å 
utvide byggeområdet så vidt mye, ettersom Longyearelva og det åpne rommet på 
Elvesletta er et viktig landskaps- og karaktertrekk for Longyeardalen. 
 

• Svalbard Reiselivsråd viser til uttalelser i forbindelse med omregulering av 
Elvesletta Nord i 2002. Svalbard Reiselivsråd fremholder derfor sitt syn på at 
Elvesletta Nord bør benyttes til næringsvirksomhet slik det fremgår av arealplan 
for Longyearbyen 1998 – 2002. 
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• Svalbard Samfunnsdrift har innspill vedrørende detaljprosjektering av vann, 
avløp og fjernvarmetraseer, og at det må tas hensyn til nødvendige siktlinjer i 
vegkryss og avkjørsler. 
 

• Telenor Svalbard AS har ingen generelle merknader til Delplan for Elvesletta 
Nord. I området søndre del, mot fjernvarmetrace har Telenor alle telekabler til 
Sentrum/Lia liggende i bakken ca. 4 meter fra rørtraceen. De ber om at det 
videre planarbeidet blir tatt hensyn til dette. 
 

Merknader og innspill i forbindelse med oppstart av planarbeidet blir innpasset i 
planforslaget. (Se vedlegg  4) 
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2 FORMÅLET MED DELPLAN FOR SJØOMRÅDE SYD-ØST 
 
Elvesletta Nord – nordre del vil bli planlagt for boliger, mindre enheter, der området 
bygges ut med en tett lav bebyggelse. Det vil bli lagt vekt på å oppnå egnede utearealer i 
tilknytning til boligene. Ved av plassering av bygningene vil det tas hensyn til hvordan 
området forholder seg til omkringliggende arealer. Planforslaget skal legge til rette for 
en utbygging i Elvesletta sitt landskapsrom. For å knytte området til tettstedet 
Longyearbyen planlegges arealene nærmest Vei 500 til en kombinert arealbruk næring – 
bolig.  
 
 
 

0                      50                     100                    150 m

Planområde sin 
ytre avgrensing 

FYRHUS 2

UNIS

SAS Polarhotell

Longyearbyen 
Sykehus

Næringsbygget

 
Delplanen sine formål: 

 
 Plangrunnlag for utbygging hvor 

det er tatt hensyn til naturgitte 
forhold. 
 

 Plangrunnlag for utbyggings-
mønster med tett lav bebyggelse, 
som gir egnede utearealer og nok 
parkeringsplasser.  
 

 Plangrunnlag for etappevis 
utbygging med høy total utnyttelse 
av området. 
 

 Plangrunnlag for tilrettelegging og 
utbygging av teknisk infrastruktur 
med kjente løsninger. 
 

 Plangrunnlag som skal 
tilrettelegge for en utbygging som 
naturlig forholder seg til 
omkringliggende areal og struktur. 

 
 

Figur 2.1. Avgrensing av planområdet 
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3 PLANOMRÅDET, ANALYSE AV DAGENS SITUASJON 
 
 
3.1 Lokalisering og avgrensing 
 

Planområdet ligger nordvest for sentrumskjernen i Longyearbyen. Planområdet er den 
nordlige delen av Elvesletta Nord (S10). Området er i sør avgrenset mot Delplanen for 
Sjøområde Syd-Øst, planavgrensingen er ellers i samsvar med områdeavgrensingen til 
område S10. 
 
Område S10 (fra gjeldende Arealplan for Longyearbyen) er naturlig delt i to med 
hovedtraseen for fjernvarme. Hovedtraseen for Fjernvarme danner i dag en fysisk 
barriere mellom Elvesletta Nord sin nordlige og sørlige del. 
 
Den nordlige delen av Elvesletta Nord blir i forhold til sentrumskjernen i Longyearbyen 
et randsoneareal.  
Oversiktsbildet på rapportens fremside viser hvorledes bebyggelsen i Longyearbyen er 
avgrenset mot Vei 500.  
Utbygging av Elvesletta Nord vil bli et første trinn i utbygging av Elvesletta område i 
tråd med Arealplanen for Longyearbyen.  
 
 

3.2 Eiendomsforhold 
 

Planområdet er del av hovedbruket gnr. 22, bnr. 1, Longyeardal. Hovedbruket er formelt 
SNSKs eiendom. 
 
I det videre planarbeidet vil det bli tatt stilling til om det skal etableres egne 
festeeiendommer for de enkelte bygningene og om utarealene blir ett eller flere 
fellesarealer. 

 
 
3.3 Arealbruk i dag 

 
Elvesletta Nord er et ubebygd område som i gjeldende Arealplan er satt av til 
serviceområde , næring/offentlig og allmennyttig formål. For å sikre god utnyttelse av 
bebyggelsen tillater Arealplanen etablering av boligarealer i de sentrumsnære service 
områdene. De sentrumsnære service områdene forbeholdes ”lettere” og mer 
publikumsrettet næringsvirksomhet og offentlige funksjoner.  
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3.4 Natur og landskap 
 

Longyeardalen er en elvedal omkranset av fjell. Som bildet fra Longyearbyen under 
viser er dagens bebyggelse hovedsakelig etablert i område som tidligere var en del av 
elvedeltaet. 
 

 
Fig. 3.1  Bilde fra Longyearbyen 1936  
 
 
Planområde fremstår i dag som et område av elvemasser hvor noe stedlig vegetasjon er 
etablert. Longyearelva har de siste 20 åra fått et stabil elveløp som resultat av maskinell 
masseflytting i elveløpet.  
 
 
Topografi og Grunnforhold 
Planområdet og Elvesletta er et relativt flatt terreng med jevnt fall mot nord og 
Adventfjorden. Terrenghøydene innenfor planområdet varierer fra ca. 16 moH i sør til 
ca. 11 moH i nord. Planområdet ligger på et nivå  3– 4 meter lavere enn Vei 500. 
 
Elvesletta består av avsetningsmasser fra elva mulig i spedd enkelte mindre 
fyllingsområder, dvs området er egnet for vanlig permafrostfundamentering.  
(Se pkt. 4.3) 
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Klima 

Planområdet ligg i klimasonen fra Adventdalen og preges av den østlige vinden som er 
dominerende om vinteren. Nærheten til Longyearelva gjør at området også påvirkes av 
kaldluftdraget langs elva, vinddraget fra Longyearbreen.  
 
Klimamessig er variasjonene store i løpet av året. Svalbard har mye og skiftende vær. 
 
 

3.5 Flomfare 
 

Planområde er lokalisert i område med flomfare, viser til gjeldende Arealplan. I 
tekstdelen til Arealplanen for Longyearbyen heter det at det ved utbygging av områder 
mot Longyearelva må gjøres rede for nødvendige sikrings- og utfyllingsarbeider.  
 
NVE (Norges vassdrag og energidirektorat) har gitt ut retningslinjer om; Arealbruk og 
sikring i flomutsatte områder. NVE skiller mellom ulike faresituasjoner etter hvorvidt 
flom opptrer med kort varsel eller om flom kommer langsomt og vannet stiger relativt 
sakte.   
Ved flom som oppstår på kort varsel kan det som følge av liten tid til å sette i verk 
evakuering, være fare for menneskeliv.  I slike områder skal boliger plasseres så høyt i 
terrenget at sannsynligheten for flom eller andre hendelser maksimalt kan opptre en gang 
hvert 1000 år. 
Ved flomfaresituasjoner som utvikler seg over tid, vil det være tid til å evakuere 
området. Disse områdene skal ha sikkerhet mot flom eller andre hendelser som 
maksimalt kan opptre med et gjentakelses intervall på 100 år. 
 
Slik vi vurderer det er flomfaren i Longyearbyen ikke en situasjon som vil oppstå akutt, 
men vil utvikle seg over tid. Dagens sikring av Longyearelva med regelmessig 
masseflytting holder elveløpet under kontroll, gir et stabilt elveløp. Det medfører at 
området vil være sikret mot normal flom på sensommeren. Skulle det oppstå ekstreme 
værforhold som høy temperatur, vil det innenfor rimelig tid være mulig å evakuere 
området, øke beredskapen og intensivere sikringsarbeidene i Longyearelva. 
 
I områder med boliger, mindre offentlige bygg, forretningsbygg og viktig infrastruktur, 
vil konsekvensene ved en flomsituasjon være stor. (Fra tab. 3.1 s21 NVE-retnlinjer) 
Longyearbyens byggeskikk med pelefundamentering og en avstand på min. 1 meter 
mellom bygg og terreng, vil være et avbøtende tiltak som reduserer et mulig 
skadeomfang. 
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3.6 Adkomst og kommunikasjon, trafikkmønster 
 

Biltrafikk 
Hovedveien mellom Sjøområde og Nybyen, Vei 500, grenser til planområde. Vei 229 
med avkjøring fra Vei 500 er del av sekundærveinett til boligområdene med mer.  
 

FYRHUS 2

FYRHUS 1

UNIS

Hovedvegnett
Sekundærvegnett

Scooter løype

Gangvei/sti over Elvesletta
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Fig. 3.3   Illustrert med forenklet kart type  
 

 

Scootertrafikk 
Dagens scooterløyper ut fra Longyearbyen har trase vest for planområde, lokalisert langs 
Longyearelva. Foreslått ny scooter trase, vil få en lokalisering nærmere planområdet. 
Scootertraseene har status som anbefalte hovedtraseer for scootertrafikk ut fra byen.  
Scootertrafikk i Longyearbyen kan representere et faremoment for andre trafikkanter. 
Det er av den grunn viktig å redusere faremomentet med klar separering av 
trafikkantene.  
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Scootertrafikken er høyest i tidsrommet primo mars – ultimo mai. I denne perioden er det behov 
for å kanalisere snøscootertrafikken i tettstedet først og fremst av trafikksikkerhetshensyn, mens 
snøscooter trafikken utenfor tettstedet ønskes kanalisert av miljøårsaker.  Løypenettet i tettstedet 
er kun anbefalte og planen gir intet pålegg om å følge disse løypene.(Fra Arealplanen for 
Longyearbyen 1998 – 2002). 
 
Scootertrafikk internt i byen vil i dette planforslaget ikke ta sikte på å regulere. Derimot 
vil en i planforslaget søke å velge løsninger som ikke gir uheldige følger. 
 
 
Gangtrafikk 
Langs hovedtraseen for fjernvarme over Elvesletta er det etablert en gangvei, 
opparbeidet som sti. Gangveien går langs med og delvis oppå rørledningssystemet. Deler 
av gangvei traseen vil ligge innenfor dette planområde. 
 
Vei 500 som er hovedveg mellom Sjøområde og Nybyen er også en viktig gangåre 
mellom Nybyen og UNIS (studenthybler i Nybyen). Langs hovedtrafikkåren (Vei 500) 
kan det være behov  for separering av myke og harde trafikkanter. 
 
 

3.7 Teknisk infrastruktur 
 
Tilgrensende infrastruktur ligger til rette for utbygging av området.  
Fyrhus 2 alternativt fyrhus 1 kan begge benyttes for tilknytning til fjernvarmenettettet. 
Vannledningen ligger langs hovedtraseen for fjernvarme (som krysser elvesletta, langs 
sørlig avgrensing av planområde).  
Avløpsnettet er ikke utbygd på denne siden av Vei 500, men et mulig påkoblingspunkt 
kan være eksisterende kum sør for Unis. Fra kum sør for Unis er avløpsnettet et 
selvfallsanlegg til Adventfjorden. 
 
 
Elektrisitet, telefon 
Distribusjon av strøm skjer via luftledninger langs hovedtraseen for fjernvarme. 
Telekabler ligger i bakken langs fjernvarmetraseen. 
 
 

3.8 Kulturminne 
 

Alle spor etter menneskelig virksomhet fra før 1946 på Svalbard er fredet som 
kulturminner, etter Svalbardmiljøloven. 
 
Planområdet ligger nært ved kulturminnet, traseen med taubanebukker over Elvesletta. 
Hovedtraseen for fjernvarme fungerer som buffer og fysisk skille. Planområdet er ikke i 
konflikt med sikringssonene til taubanebukkene.  
 
Innenfor planområdet er en ikke kjent med at det er registrert kulturminner.  
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3.9 Estetikk 
 
I Arealplanen for Longyearbyen (1998 – 2002) er følgende punkter listet opp under 
forutsetninger som har vært viktige i LYB for utformingen av dagens estetikk: 
Kullfelter, gruveinnslag og taubanetraseer, - Klima, vind og snødrift, -Terrengform, 
helling, grunnforhold, - Isolert beliggenhet, - Stor brannfare 
Videre står det bl.a.: Innføring av bygningstyper for nye funksjoner, samt deres samspill 
med den etablerte bebyggelsen, vil være en naturlig del av den lokale byggeskikkens 
utvikling. 
  
 

 
Figur 3.1 Bilde som viser kringliggende bygningsformer til Elvesletta Nord. Bygningenes 
orientering og størrelse (Bilde: Dag Ivar Brekke) 
 
Sentrumsområdet og hoveddelen av bebyggelsen i Longyearbyen er bygd ut etter en 
linje struktur samsvarende med terrenglinjer. Vegnett og fjernvarmenettet har også 
linjeføring etter terrenget, og forsterker således dagens struktur.  
Polarhotellet som er bygd i overgangen mellom dallinjene i Longyeardalen og SAS 
Adventdalen. Bygningskroppene er formet rundt inngangssonen / adkomstarealet. 
 
De enkelte bygg i Longyearbyen er preget av en knapphet i ytre utrykk. Bygningene har 
i hovedsak knappe takutstikk og knapphet i detaljering av fasadene. 
Nøkternheten er et fasadeuttrykk som harmonerer med bygningers tilhørighet i et 
værhardt område. 
 
Planområdet har Vei 500 som et sterkt strukturførende element. Planområdet bør 
utformes slik at en oppnår klart definerte uteareal tilstøtende bygningene. Området skal 
kunne ha et internt liv og samtidig forholde seg til omkringliggende strukturer og 
miljøer. 

Planområdet
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3.10 Barns oppvekstvilkår  
 
Nasjonale mål for barn og unges oppvekstmiljø er å : 

a. Sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske 
skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til 
enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. 

b. Ivareta det offentliges anvsvar for å sikre barn og unge de tilbud og muligheter 
som samlet kan gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett 
bosted, sosial og kulturell bakgrunn. 

 
I den rikspolitiske retningslinjen for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, 
skal det ved krav til fysisk utforming vies spesiell oppmerksomhet til m.a.: 

a. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. 

b. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget 
lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene: 
- er store nok og egner seg for lek og opphold 
- gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider 
- kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom 
barn, unge og voksne. 

 
Longyearbyens samfunn har de siste 20 årene utviklet seg til et familiesamfunn. En 
følge av denne utviklingen er en økt fokus på tilrettelegging for barn og unge, både av 
offentlige og private areal. Som følge av samfunnets utvikling vurderer vi det som et 
økende behovet at nærareal i tilknytning til bolig kan nyttes som leke og oppholdsareal.  
 
Planforslaget viser et nærområde ved boligene som er fritt for bil- og scootertrafikk. 
Det er lagt vekt på at arealet nær bolig kan tilrettelegges som uteareal i tilknytning til 
boligene, lune og trygge areal for lek og opphold. Arealene bør være egnede for opphold 
av barn og voksne. Gangveger og trafikkareal er planlagt for et differensiert nett, med 
adskilte areal. Det interne gangnettet knyter seg til eksternt gangnett i entydige 
forbindelseslinjer med færrest mulige kryssingspunkter av trafikkert areal. (Se fig. 4.1)  
 
Det er i planforslaget en bevist fokus på utearealer og deres funksjon, premisser for at 
planens innhold samsvarer med de rikspolitiske retningslinjene.  
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4 PLANBESKRIVELSE 
 

Forslag til delplan for Elvesletta Nord – nordre del utgjør ca 15,75 daa. 
 
Arealet er disponert slik: 

• Område for boligbebyggelse      8,86 daa 
• Område for næring og bolig      4,89 daa 
• Område for avkjøring / adkomstveg      0,3 daa 
• Område med fortau       0,5 daa 
• Område til parkering       1,2 daa 

  
Delplanen for Elvesletta Nord – nordre del er i sør avgrensa mot delplan for Sjøområde 
Syd – Øst og har mot vest, nord og øst samme avgrensing som område S10 i 
Arealplanen for Longyearbyen.  
 
 

4.1 Byggeområder 

4.1.1 Område for boliger 
Planområdet omfatter to ubebygde områder,  skilt i to områder for å synliggjøre 
mulighet for separat utbygging av områdene.  
Områdene er planlagt for boligbygg plassert rundt et atrium dannet med bygg i 
næring/bolig område. Atriene bør åpnes mot det felles parkeringsarealet for 
boligområdene. Bygningene kan føres opp i inntil 2 etasjer.  
Illustrasjonsplanforslaget viser atrium tilrettelagt med treplattinger i et nivå over 
terrenget.  
Planforslaget viser to atrier, som kan bygges ut hver for seg. Hvilket område som skal 
bygges ut først (B1 eller B2) avhenger av valgte tilknytningspunkter til 
kommunaltekniske anlegg, vann, avløp og fjernvarme. Dersom området ønskes bygd ut 
trinnvis vil en anbefale sørligste atriet bygd ut først, da under forutsetning av  tilknytning 
til  fjernvarme og vann skjer fra sør. Skulle det mest egnede tilknytningspunktet være fra 
nord vil det mest gunstige at det nordlige atriet et naturlig første byggetrinn.  
 

4.1.2 Område for næring / bolig 
Planforslaget viser 2 områder for kombinert næring-/boligareal. Videre er det lagt til 
rette for at næringsareal skal orienteres mot Vei 500 og på tilsvarende samme høyde-
nivå. 
 
Fra Vei 500 til byggeområde er det høydeforskjeller som varierer fra 3- 4 meter. 
Bygningene som tillates oppført i næring-/boligområdene skal ta opp nivåforskjell 
mellom Vei 500 og byggeområdet. Det er planlagt et parkeringsareal mellom 
bygningene og Vei 500, i samme høyde som inngang næringsarealene. Langs Vei 500 
vil bygningene ha 1 1/2 til 2 etasjer. I tillegg er bygningene planlagt å ha en underetasje 
orientert vestover. Underetasje som har fasade til atriumet kan benyttes til bolig, annet 
areal i underetasjen vil kunne benyttes til lagerareal eller bodareal. 
 



             
 
FORSLAG TIL DELPLAN FOR ELVESLETTA NORD – NORDRE DEL 
 

Elvesletta nord planbeskrivelse.doc  18 

Parkeringsarealet langs Vei 500 bygges opp med elvemasser etter samme prinsipp som 
utført ved hus 219, pelefundament med en bakenforliggende vegg hvor det kan fylles 
masser inntil. 

4.2 Viktige ledd i kommunikasjonssystemet 
 

 
Fig. 4.1 Viser forbindelseslinjer til og fra område 
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4.2.1 Avkjøring og adkomstvei 
Avkjøringen fra Vei 500 er planlagt med en avstand på 40 meter til avkjøringen østover 
mot SAS Polarhotellet, vei 229. Utformingen av avkjøringen er planlagt for semitrailer 
med en ytre svingradius på 12,5 meter. (Viser til Veinormalen for vei og gateutforming, 
dimensjoneringskriterier.) I en avstand på en billengde fra veikant på Vei 500, er 
avkjøringen planlagt opparbeidet med samme høyde som tilstøtende veiareal i vei 500. 
Dette for å gi et oversiktlig T-kryss.   
 
Adkomstvei inn i planområde er planlagt med et stigningsforhold på maks 1:8 mellom 
parkeringsplass og avkjøring. Adkomstvegen kan opparbeides etter samme prinsipp som 
for parkeringsareal i næring/boligområdene. Ferdig opparbeidet er adkomstvegen 
planlagt med en bredde på 5 meter med 0,5 skulder på hver side. 
 
Plankartet viser også avkjøringspunkter til områdene næring/bolig. Illustrasjonsplanen 
viser at avkjøringspunktene er planlagt å lede til parkeringsareal langs bygningsmassen i 
næring/bolig områdene. 
 
Langs Vei 500 er det innenfor planavgrensingen planlagt fortau. Fortau bør opparbeides 
med liggende tømmerstokker som kantstein mot Vei 500. Ferdig opparbeidet er fortauet 
planlagt med en bredde på 2,5 meter og en skulder på 0,5 meter mot parkeringsareal i 
næring-/boligområdene. Fortauet bør opparbeides med standard nivåforskjell over  
Vei 500 sin kjørebane, og i et nivå over parkeringsareal langs næring/bolig også skilt 
med liggende tømmerstokker. Nivåforskjell fra fortau til parkeringsareal skal ikke 
medføre krav om sikringsgjerde mellom fortau og parkeringsareal. 
 

4.2.2 Område for parkeringsplass 
Planforslaget viser et sentralt felles parkeringsareal for boligområdene. I østlig ende av 
parkeringsarealet er det planlagt plass for bosscontainere. Scooterparkering er planlagt 
utenfor byggeområde, på vestligdel av boligområdene.(Se Fig. 4.1) 
 
Parkeringsdekningen for området er planlagt å være 1 p-plass for hver boenhet. 
Parkeringsplassen tilrettelegges etter behov i forhold til antall boenheter som bygges. 

4.2.3 Frisiktlinje 
Frisiktlinjene ved avkjøringen fra Vei 500, Nye Hilmar Rekstens Vei er dimensjonert 
etter veinormalen og kryss mellom hovedvei 2 og samlevei. Dimensjonerende fart langs 
Vei 500 er 50 km/t, det gir en stoppsikt på 54 meter og frisikt-trekanten blir da  
81 m x 10 m.  
 
Frisiktlinjene ved kryss til Vei 500 ligger i veiareal / parkeringsareal, og gir ingen 
begrensning på tilstøtende byggeareal. 
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4.3 Planforslaget sine rammer 
 

Planforslaget legger til rette for å oppnå klart definert offentlige og private arealer.  
Parkeringsarealene langs Vei 500 får naturlig en offentlig karakter, og medvirker til at 
næring/ boligarealene orienterer seg mot Vei 500 og Longyearbyens tettsted. 
Boligområdene er i planforslaget planlagt bygd ut rundt skjermede utearealer med en 
privat karakter for beboere i boligområdene. Adkomst til boligområdene er planlagt 
sentralt i området lett tilgjengelig og med en karakter av et halv offentlig område. 
 
Flomsituasjon 
Området planlegges for en utbygging fundamentert på peler. Det vil til denne 
fundamenteringsmetoden bli satt krav om min. 1 meter mellom underkant av bygg til 
terreng. Utbyggingsmetoden bidrar i stor grad til å redusere et mulig skadeomfang i en 
storflom.  
 
Viser til vedlagde uttale fra NVE vedrørende utbygging i flomtekniske vurderinger 
knyttet til utbygging på Elvesletta Nord – nordre del. I sitt brev anbefaler NVE at en ved 
en planlagt utbygging i et fareutsatt område som på Elvesletta må gjennomføre nye 
vurderinger av skadepotensial, sikringsbehov samt driftsmessige forhold som bør 
planlegges og ivaretas for å ivareta sikkerheten. 
 
Fundamentering for utbygging av Elvesletta Nord 
Grunnforholdene for Elvesletta er undersøkt tidligere av NGI (ref. NGI Rapport fra 
1995). Massene består i prinsippet av grus/steinmasser over et sandlag som igjen ligger 
på leire. På arealene nordøst i området har sandlaget avtagende tykkelse. Saltinnholdet i 
massene øker jo nærmere sjøen man kommer. Det er ikke foretatt temperaturmålinger 
nedover i massene, men basert på erfaring fra nærliggende områder er der permafrost 
med varierende tykkelse på det aktive laget. 
Elvesletta ble tidligere oversvømmet av Longyearelven ved ugunstige smelte- og 
nedbørsforhold. Som følge av fortløpende arrondering og vedlikehold av det sentrale 
elveløpet, er vannføringen stort sett begrenset i videre utbredelse. Imidlertid kan det 
fortsatt være vanngjennomstrømning i massene, og det må derfor utføres videre 
grunnundersøkelser for å få etablert de faktiske fundamenteringsparametre. 
 
Grunnforholdene tatt i betraktning, kan fundamentering av bebyggelsen gjøres med 
peler. Det kan også benyttes peler i forbindelse med ”støttemur” mot Vei 500. 
Valg av peletyper og pelematerialer er avhengig av flere faktorer som grunnens 
beskaffenhet og temperatur, påførte laster, fremdrift og økonomi. 
For bolighus er det tradisjon å bruke trepeler, ut fra små belastninger. For fyrhus FH2 
like nord for området er brukt stålpeler (ca 12 m lange). 
Fordelen med trepeler er lave investeringskostnader og enkle overganger mot 
bygningskroppene over. Største praktiske dimensjon på trepeler er diameter 150 mm. 
Ulempen med trepeler er noe begrenset lastbærende evne.  
Stålpeler har fordeler ved høy lastbærende kapasitet og mulighet for lange pelelengder 
(skjøting). Største peledimensjon er avhengig av tilgjengelig peleutstyr. Ulempen med 
stålpeler er kostnader. 
 
Alle peltyper vil bli satt i forborede huller og fastgyst. Lengden på pelene vil bli bestemt 
ved beregninger. 
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Eiendomsstruktur 

Planforslaget legger til rette for at det kan etableres festeeiendommer for hver av 
boligbygningene, en festetomt med rett til et vist antall parkeringsplasser (som følge av 
krav til parkeringsdekning) og plikt til å opparbeide parkeringsareal samt veiarealer 
innenfor plangrensene etter behov.  
Tilsvarende kan eiendomsstrukturen organiseres for hver av næring-/boligområdene. 
For Bygningene kan det etableres punktfeste (sentralt i hvert bygg), og hvor resterende 
areal innenfor formålet er felles for bygningene. 
 

Brannsikring 
Longyearbyen Lokalstyre innførte 17.03.2003 Byggforskrifter for Longyearbyen. 
Forskriften er et grunnlag for å sette krav til tekniske løsninger ved nybygg / tilbygg / 
påbygg. Utbygging av planområde med tett bygningsmasse må utføres i henhold til krav 
i Byggforskrift, med fortrinnsvis aksepterte løsninger. 
 

Vindforhold med hensyn til snødrift  
Grunnlaget for betraktningen rundt mulig snølagring/snøfonner som følge av utbygd 
område baserer seg på lokalkunnskap, det er ikke utarbeidet en modell i samsvar med 
illustrasjonsplanen (se vedlegg 2),.  
Rådende vindretningene i området er de østlige vindene fra Advendtdalen og sørlige 
vind fra Longyearbreen. 
 
Slik området er planlagt utbygd (viser til illustrasjonsplanen) ligger det til rette for at 
vinden kan fjerne snø fra adkomstveg og et åpent parkeringsareal. Forutsetningen er da 
at den østlige vindretningen er den rådende og dominerende i vinter halvåret. Snøfonner 
vil en kunne få i atriene på bygningenes lesider. Byggeskikken i Longyearbyen med 
pelefundament, gir en vindtunnel under byggene som medvirker til at en ikke får 
snøfonner helt inntil bygningskroppene. Forutsetningen er at det da er åpent for 
vindstrømming under bygningene.  
Bygningenes endelige utforming, og særlig deres takform vil medvirke til hvordan en får 
/ unngår dannelse av snøfonner i området. Ved detaljprosjektering av bygningene bør 
temaet drøftes nærmere. Vi kan ikke seg at skisserte utbygging rundt atrium skal danne 
mer uheldige forhold med hensyn til snøfonner, enn hva en ellers har i Longyearbyen. 
 
Deponering av snø i forbindelse med brøyting av tilkomstveg og parkeringsplass bør 
skje vest for parkeringsplassen, dvs uten for planens avgrensing på område mot 
Longyearelva. 
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Kommunalteknisk virksomhet 
Planforslaget viser ikke fremtidige traseer for kommunalteknisk virksomhet (herunder 
fjernvarme, vann og avløp),  da endelig plassering vil være en del av detaljprosjektering 
i forbindelse med prosjektering av bygningene og uteområdet. 

 

FYRHUS 2

FYRHUS 1

UNIS

Fjernvarme ledning

Vannledning

Avløps ledning

Tele

Longyearbyen 
Sykehus

Kullungen 
Barnehage

UngdomsklubbenNæringsbygget

Post, Bank mm

SAS Polarhotell

Lompensenteret 

 
Fig. 4.2 Viser kommunaltekniske ledninger rundt planområde 
 
Området kan planleggast med tanke på vanntilknytning fra vannledningen som krysser 
Elvesletta. Avløp kan for område planlegges som et selvfallsanlegg nordover og fra en 
pumpestasjon nord for / i nordlig del av planområde, pumpes over og kobles til i kum 
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sør for UNIS. Avløpsledningen vil måtte krysse Vei 500. Fjernvarme kan hentes fra 
Fyrhus 2 eller Fyrhus 1. Telekabler vil på bakgrunn av info i digitalt kartgrunnlag ligge 
uten for område som kan bebygges.  
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5 KONSEKVENSER MED DELPLANEN 
 
Dette kapitlet tar sikte på å gjøre rede for planens konsekvenser for miljø og 
lokalsamfunn. Kapitlet er ingen konsekvensutredning, men en beskrivelse av hvilke 
konsekvenser et utbygd delplanområde kan medføre i forhold til dagens situasjon. 
 
Utgangspunkt for vurdering av konsekvensene med planforslaget er planens innhold for 
å utvikle området med fortrinnsvis boliger, og noe næringsareal knyttet mot Vei 500. 
Slik sett er dette et planforslag ut fra dagens markedsinteresser i Longyearbyen.  
 
Det er i planforslaget lagt vekt  på en skånsom utbygging i landskapsrommet, utbygging 
på landskapsrommets premisser og ikke i strid med naturgitte premisser. 
Planforslaget tar hensyn til Elvesletta som et viktig landskapsområde med at en 
planlegger for utbygging på eksisterende terreng og ikke på et oppfyllt byggeområde 
som vil ha redusert høydeforskjell mellom Vei 500 og planområdet.  
Orienteringen og den interne plasseringen av bygninger innenfor planområdet, viser til 
illustrasjonsplanen, bidrar til en tett og samtidig en utbygging som danner enhetlige rom 
innenfor nordre del av Elvesletta Nord.  
 
I planforslaget er det lagt vekt på å oppnå bilfri nærområde som egnede utearealer. 
Videre åpner planforslaget for at bygninger kan få et varierende formspråk som helhetlig 
danner et spennende uttrykk for hele området. Områdets endelige uttrykk vil også være 
avhengig av opparbeiding og tilrettelegging av atriumene. 
 
I Longyearbyen er det en underdekning i forhold til tilgjengelig boligareal. Behovet for 
tilgjengelig næringsareal i Longyearbyen er begrenset. Sentrumskjernen er ikke fullt 
utbygd, noe ledig næringsareal gjenstår. Planens innhold er å tilrettelegge området slik at 
det kan dekke noe av etterspurt boligbehovet i Longyearbyen, samtidig som det med 
næringsarealet kan tilby lokaler til forretning / kontor.  
 
De drastiske endringene i Longyearbyen vil ikke et utbygd Elvesletta Nord innebære. 
Området er vurdert til utbyggingsområde i gjeldende Arealplan. Derimot er ikke 
planforslaget en videreføring av arealdisponeringen fra Arealplanen. Området er i 
Arealplanen tiltenkt næringsareal som kan kombineres med et boligareal sekundært.  
 
 
Samfunnet i Longyearbyen har fra 1990 endret seg fra å være et ensidig industrisamfunn 
til et samfunn med en mer variert næringsstruktur. Med St.meld. 50 (1990-91) ble 
forskning og  høyere utdanning sett på som næringstiltak som skal sikre bosettingen på 
Svalbard. I Longyearbyen representerer forskning og utdanning nå en økende del av den 
totale virksomheten, både direkte i form av egen aktivitet, og gjennom ringvirkninger for 
samfunnet.  
 
Forskningsparken ved UNIS er under bygging. Ringvirkningene av satsningen på 
forskning kan medføre et øket behov for kontorlokaler utover hva arealene i 
Forskningsparken tilbyr. Områdets lokalisering kan da bidra til å binde 
Forskningsparken / UNIS nærmere til sentrumskjernen. 
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Delplanen vil ha ubetydelige konsekvenser, som vi vurderer ikke vil forringe 
eksisterende kvaliteter for naturmiljøet og kulturminner på Svalbard. Planens innhold er 
ikke av en slik art at det vil innebære en negativ konsekvens for Svalbards naturmiljø 
utover hva en bosettingen på Svalbard gjør.  
 
 
Utbygging av planområdet innebærer en utbygging i et flomfareområde.  
NVE har i sitt svarbrev (vedlegg ) anbefalt at det ved utbygging i fareutsatte område som 
på Elvesletta blir gjennomført nye vurderinger av skadepotensial, sikringsbehov samt 
driftsmessige forhold som bør planlegges for å ivareta sikkerheten.  
 
Vurderingene som NVE anbefaler bør koordineres til tiden planforslaget ligger ute til 
offentlig ettersyn. Delplanforslaget kan da om det er behov justeres i samråd med 
anbefalingene fra en flomteknisk vurdering av området. 
 
Erfaringsdata og tidligere utførte vurderinger tilsier at Elvesletta er et område som kan 
bygges ut. Behovet for ytterligere vurderinger knytter seg slik vi ser det til endelig 
fastsettelse av omfang og behov for hvilke sikringstiltak. 
 
 
 
Totalt sett kan vi ikke se at dette planforslaget medfører de negative konsekvensene for 
Longyearbyen, som tilsier at tiltak i samsvar med planforslaget ikke lar seg 
gjennomføre. Samfunnet har en underdekning av tilgjengelige boliger. Realisering av 
planen vil da medføre en forbedring av boligtilgjengelighet. Planforslaget har lagt vekt 
på at området skal oppnå gode stedskvaliteter med tilhørighet til Longyearby-samfunnet 
samtidig som området har gode egenkvaliteter og egenverdi. 
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BESTEMMELSER TIL DELPLAN FOR SJØOMRÅDE SYD-ØST 
 
DATO: 25.11.04 

 
§1 

GENERELT 
 
Planområdet er vist avgrenset med stiplet linje på kart i målestokk 1:1000.  
 
Delplanen for Elvesletta Nord – nordre del, erstatter det tilsvarende området i Delplan 
Longyearbyen tettsted (1998 – 2002) i plankart og bestemmelser.  
 
Arealene i planområdet skal brukes til følgende formål: 
 
Byggeområde (SML §49, 2.ledd nr.1) 

- Boliger 
- Kombinert område for næring / bolig 

 
Viktige ledd i kommunikasjonssystemet (SML §49, 2.ledd nr.6) 

- Avkjøring og adkomstvei 
- Fortau 
- Parkeringsplass 

 
§ 2 

FELLES BESTEMMELSER 
 
2.1 Søknad om løyve til tiltak 
Arbeid og tiltak skal meldes / søkes om både etter §58 i Svalbardmiljøloven (SML) og etter 
byggesaksforskriften for Longyearbyen (bfL). Søknad skal utformes i samsvar med bfL og 
SML. I tillegg skal søknaden inneholde: 
 

- Situasjonsplan for eiendommen som viser adkomst, parkeringsareal, og eventuell 
bearbeidelse av tomten. Boligens tilhørende utvendig bodareal . Beskrivelse av 
tilrettelegging av utomhusareal.  

- Plan for kommunaltekniske anlegg, herunder trase og tilknytningspunkter for vann, 
avløp og fjernvarme. 

 
Ved behandling av søknader om løyve til tiltak skal Longyearbyen lokalstyre se til at 
bygninger og utendørsanlegg har en god materialbruk og utforming som er tilpasset områdets 
helhet. Samtidig bør  nye bygninger harmonere i volum, form og fasader med eksisterende 
bygninger i området.  
 
2.2 Byggegrense 
Nye bygninger skal plasseres innenfor byggegrensene som er vist på planen. 
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2.3 Byggelinje 

Nye bygninger i område Næring/Bolig skal ha hoved fasadeliv i byggelinje langs Vei 500. Det 
tillates at bygg i næring/bolig kan ha mindre sprang i fasade mot Vei 500.  
Byggelinjen har en avstand på 16 meter fra veikant til Vei 500. 
 

2.4 Landskap og terreng 

Inngrep skal skje med mest mulig varsomhet. Eksisterende terreng og vegetasjon skal tas vare 
på i størst mulig grad. Nye bygninger og anlegg skal: 
 

- Utformes slik at de innbyrdes og sammen med eksisterende bygg og anlegg danner en 
helhet. Alle bygninger skal inngå i denne helheten. 

- Gis en god arkitektonisk utforming med volum, uttrykk og farger, det skal vektlegges 
variasjon i uttrykk og former på bebyggelsen. Utgangspunktet skal være Longyearbyen 
sin byggeskikk.  

- Fargesettes i samsvar med fargeplanen for Longyearbyen. 
- Skal plasseres og utformes slik at de i størst mulig grad er tilpasset terrenget og 

landskapet. Materialbruk skal hovedsakelig være av tre, sin eller aliminium. 
- Fortrinssvis ha lav takform, saltak/pulttak med takvinkel mellom 5 – 25 grader. Deler 

av bebyggelsen som overbygg over terasser, mellombygg og boder kan ha flate tak. 
 
2.5 Flomfare 
I områdene boligområdene og næring-/boligområdene skal utbygging ikke starte opp før 
nødvendig utfylling og flomsikring er gjennomført. Forholdene knyttet til flomfare er avklart 
og tiltakene skal være godkjent av fagmiljø, før utbygging innenfor planområde kan ta til. 
 
 
2.6 Trygg kryssing av veg 500.  
Opphøyde gangfelt, som sikrer trygg kryssing av veg 500 og videre ferdsel mot sentrum/skole, 
skal være opparbeidet før området tas i bruk.    

 

§ 3 

BYGGEOMRÅDE 

 

3.1 Område for boliger 
Området skal nyttes til boliger ført opp rundt et atrium dannet med bygninger i område med 
næring/bolig. Bygningene skal danne lune skjermede uteområder fri for parkering. 
 
Utearealer herunder atrium, skal være ferdig opparbeidet senest ett år etter at bygget er 
ferdigstilt. Utearealet skal være tilrettelagt for bruk av beboerene, voksne og barn. 
 
I tillegg kan det innenfor områdene i tilknytning til parkeringsplassen føres opp bygg til boder 
for hver leilighet, med uttak for motorvarmere. 
  
Bygningene tillates oppført i inntil 2 etasjer, maks mønehøgd 9 meter.   
Min % BYA = 20%, Maks % BYA = 30 %.   
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3.2 Område for næring / bolig 

Området skal brukes til næring og bolig. Bygningene tillates oppført i inntil 3 etasjer. 
Etasjetallet angis som 1 etasje for etasje i flukt med parkeringsareal, underetasje om etasjen i 
nivå med atriet og orientert mot atrium og en 2 etasje om byggets loftsetasje med egnet 
brukareal.  
 
Første etasje skal benyttes til næringsareal, herunder kontor / forretning. Bygningene skal 
oppføres med hoveddel av bygningsliv i byggelinje langs Vei 500.  
 
Bygningene skal tilrettelegges for næringsformål i 1 etasje og eventuelt 2 etasje ved behov.  
2 etasje i bygningene kan også nyttes til boligformål. Underetasjen til bygningene som vender 
inn i atriumet (fasade orientert inn mot atrium) kan innredes til boligformål. Deler av 
underetasjen som ikke naturlig er en del av atrium kan nyttes til bod og lagerareal.  
 
Næringsarealene i dette området skal ikke benyttes av virksomheter som danner ulemper, eller 
er til sjenanse  for boligene innenfor delplanområde. 
 
Maksimalt tillatt utbygd areal, angitt som tillatt utbygd areal i prosent av tomta sitt areal  
Min % BYA = 25%, Maks % BYA = 40 %. Maksimal mønehøyde er 12 meter. 
 
Det skal opparbeides 1 p– plass for hver 43 m2 næringsareal.    
 
 

§4 
VIKTIGE LEDD I KOMMUNIKASJONSSYSTEMET 

 
4.1 Avkjøring, adkomstveg 
I trafikkområdene skal det etableres: 

- Avkjøring fra Vei 500 
- Adkomstveg til parkeringsplass 

 
Avkjøring og adkomstveg skal ha linjeføring og utforming som vist på plankartet.  
 
Tillatt stigningsforhold på adkomstveg skal ikke overstige 1:8. 
Adkomstveg skal opparbeides med fast dekke i en bredde på 5 meter med 0,5 meter skulder på 
hver side. Veg fundamentet kan opparbeides etter samme metode som for parkeringsarealet i 
bolig/næringsarealet. 
 
Terrenginngrep i forbindelse med opparbeiding av veier skal gjøres mest mulig skånsomt. 
 
4.2 Fortau 

Langs vei 500 skal det opparbeides fortau i et nivå høyere enn og klart adskilt fra kjørebanen i 
vei 500. Fortau skal opparbeidet ha en bredde på 2,5 meter.  
 
4.3 Parkeringplass 
Det skal opparbeides 1 biloppstillingsplass til hver boenhet innenfor avsatt 
parkeringsplassareal. I begynnelsen av parkeringsarealet, østlige del av parkeringsplassen, skal 
det tilretteleggest for plass til søppelcontainere.  
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Snøscooter parkering skal skje på et avgrenset areal i tilknytning til parkeringsplassen, på 
vestlig del av boligområdene. 

§5 
ANDRE BESTEMMELSER 

 
5.1 Unntak fra bestemmelsene 

Er virksomhet i strid med planen, kan den ikke igangsettes uten at planen blir endret. 
Sysselmannen kan likevel gi tillatelse til virksomhet som er i strid med utfyllende 
bestemmelser til planen. 
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VEDLEGG 2 
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VEDLEGG 5 
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