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Innspill til verneplanarbeidet for nedre Adventdal 

Longyearbyen lokalstyre viser til annonse i Svalbardposten og på Sysselmesterens hjemmeside hvor 
Sysselmesteren ber om innspill innen 1. oktober 2022 til pågående arbeid med forslag til verneplan for 
nedre Adventdalen.  
 
Longyearbyen lokalstyre viser til tidligere uttalelse til oppstart av planarbeidet jf. vårt brev av 
15.10.2019, og til oversendt innspill fra arbeidsgruppen «lokal bruk» av 29.5.2020. Vi ber om at vår 
uttalelse og innspill tas hensyn til i videre planarbeid.  
 
Ett av de nasjonale svalbardpolitiske mål er å opprettholde et familiesamfunn i Longyearbyen. 
Adventdalen er bynært og en av de mest brukte friluft- og rekreasjonsområdene for innbyggerne, både 
sommer og vinter. Her er utfartsområde på snøscooter om vinteren, vei 400 åpner for turgåing, 
hundekjøring og dalen inneholde attraktive hytteområder. Adventdalen er viktig for innbyggernes 
trivsel og tilstedeværelse i Longyearbyen.  
 
Lokalstyret er planmyndighet og har en godkjent arealplan for Longyearbyen planområde fra 2017. 
Arealplanen åpner for forskjellige typer arealbruk innenfor det som er definert som utredningsområde 
for verneplanarbeidet. Kort oppsummert gjelder det bl.a. byggeområde i sjøområdet, 
bestemmelsesområde for snøskuterparkering, bestemmelsesområde for aktivitetsløype/turløyper, 
anleggsområde ved Isdammen, hundegårder, hytteområder og delplanområde ved nordlysstasjonen 
for å nevne noe (jf. Arealplan for Longyearbyen planområde).  
 
Administrasjonen er opptatt av å følge de politiske vedtatte planer og at verneforslag ikke begrenser 
handlingsrommet innbyggerne i Longyearbyen har i dag til å benytte dalen som friluftsliv- og 
rekreasjonsområde. Verneplanen må ikke legge begrensninger på godkjent arealbruk slik den er 
nedfelt i gjeldende arealplan, både for fremtidig arealbruk og tiltak, og for eksisterende arealbruk og 
tiltak som er lovlig etablert. Eksisterende anlegg og tiltak må over tid kunne driftes, vedlikeholdes og 
oppgraderes/moderniseres uten behov for ekstraordinær saksbehandling etter en verneforskrift. 
Lokalstyre mener at arealplan og svalbardmiljøloven er styringsverktøy godt nok. 
 
Administrasjonen er særskilt opptatt av følgende anlegg og tiltak hvor det er behov for forsvarlig og 
effektiv bruk, drift og vedlikehold, samt oppgradering av: 

- damanlegg og teknisk infrastruktur knyttet til byens vannforsyning. (Isdammen er 
drikkevannskilden til Longyearbyen)  

- vei 400 og tilliggende veier som leder fra vei 400 (Endalen, Todalen, og hundegårdene o.l.)  
- høyspentlinje som strekker fra byen og til Gruve 7 

videre muligheten: 
- for å etablere turstier etter delplan for aktivitetsløyper i Adventdalen jf. tidligere oversendt 

innspill på «lokal bruk» 
- for å fullføre delplan for forskningsområde ved Nordlysstasjonen/Adventdalen 
- for å etablering av energianlegg/park. (Energiverket skal innen 5-12 år gå over til fornybare 

energikilder og solceller er et av mulige tiltak for energiproduksjon) 
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- for motorisert ferdsel på snødekt mark ut Adventdalen. (Adventdalen er den mest brukte 
utfartsåren med snøscooter. Ferdsel går i hovedsak langs  Adventelva eller langs vei 400) 

- for adkomst til hyttene i hytteområdene, sommer som vinter. 
 
Verneplanarbeidet har stått i bero siden 2020 og lokalstyre ønsker med denne uttalelsen å revitalisere 
våre innspill til planarbeidet. Uttalelsen er gjort med bakgrunn i gjeldende arealplanstatus og er ikke 
politisk behandlet. Når endelig verneplanforslag kommer på høring vil det kunne komme politiske 
innspill som ikke formidlet på nåværende tidspunkt.  
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 

 
 
 
 

Arild Hammerhaug Anne Vera Skrivarhaug 
administrasjonssjef sektorsjef teknisk 
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