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Utfyllende bestemmelser til plankartet
Gitt i medhold av Forskrift om arealplanlegging i bosettingene på Svalbard, gitt ved kgl res av
24.01.1997.

Formål og avgrensing
Foreliggende plan er en mer detaljert plan iht Arealplanforskriftens §3 for områdene B5, B6
og deler av B2, samt tilliggende natur- og friluftsområder som fastlagt i Arealplan for
Longyearbyen 1998 – 2002.

Byggeområder (§ 5.1)

Arealbruk
1. Felt C, E, og G skal benyttes til enebolig i rekke, tre- eller firemannsbolig.
2. Felt B, D og F skal benyttes til kjedet enebolig eller kjedet tomannsbolig.
3. Tomtegrenser skal følge formålsgrensene.
4. Adkomst og nødvendige parkeringsplasser til boligene skal opparbeides på tomten.
5. Friområder skal ikke benyttes til lagring eller parkering av motorkjøretøyer.
6. Felles lekeplass skal opparbeides som vist på plankartet og ferdigstilles før innflytting.

Områdene skal arronderes og dreneres slik at vannansamlinger unngås.
Bebyggelse
1. Bebyggelsen i det enkelte felt skal ha maksimal byggehøyde som vist på plankartet.
2. Mindre tilbygg, inngangsparti mv kan overskride byggegrensen med inntil 2 meter.
3. Bebyggelsen skal være utført i faste materialer og ha en nøktern detaljering.
4. Bebyggelsen skal fargesettes innenfor særskilt fastsatte rammer.
5. Ytterkledning skal være dominert av treverk, og taktekking skal være papp eller

metallplater.

Natur- og friluftsområder (§5.2)
1. I områdene tillates utført arbeider og tiltak for teknisk infrastruktur, klimaskjerming og

drenering av overflatevann.

Spesialområder (§ 5.4)

Sone for tekniske anlegg
·  Området skal benyttes til primær fremføring av teknisk infrastruktur.
·  Inngrep i terrenget skal utføres så skånsomt som mulig.
·  Rørtraséer og kabler skal tildekkes.

Viktige ledd i kommunikasjonssystemet (§ 5.6)

Samlevei
1. Samlevei skal ha to kjørefelt og en samlet bredde på 6 meter.
2. Samlevei skal anlegges som vist på plankartet senest når 10 boliger er ferdigstilt.

Adkomstvei
1. All ny bebyggelse skal ha adkomst fra adkomstvei.
2. Adkomstvei for brannvern til felt A skal anlegges med færrest mulig terrenginngrep og

skal ikke være åpen for allmenn ferdsel.

Tegnforklaring

Byggeområder (§5.1)

Kulturminne- natur- og friluftsområder (§5.2)

Spesialområder (§5.4)

Viktige ledd i kommunikasjonssystemet (5.6)

Bolig med tilhørende anlegg

Natur- og friluftsområde

Tekniske anlegg

Lekeplass og felles opphold
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