Møteprotokoll
Utvalg:

Teknisk utvalg

Tidspunkt:

21.04.2020, kl 12:00

Sted:

Næringsbygget/Teams

Følgende politikere møtte:
Bente Næverdal
Jørn Dybdahl
Per Nilssen
Trond Erik Johansen
Ilnura Akbirova
Håvar Fjerdingøy
Karine Margrethe Hauan

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Andre frammøtte:
Morten Dyrstad
Tobias Fjerdingøy
Siri Hanseid Bendiksen

AP/H/FRP
AP/H/FRP
AP/H/FRP
AP/H/FRP
AP/H/FRP
V
V

sektorsjef teknisk
ungdomsrepresentant
barnetalsperson

Merknad:
På grunn av koronasituasjonen ble møte gjennomført som fjernmøte via Teams.
*Grunnet oppkoblingsproblemer deltok ikke Trond Erik Johansen ved behandlingen av sak 6/20, 7/20,
8/20 og 10/20.

Underskrift:
Vi bekrefter at det som er ført i møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

…………………………………………………….
Bente Næverdal
leder

…………………………………………………….
Svein Olav Ween
sekretær

Saksliste
Utv.saksnr.
PS 6/20
PS 7/20
4/20
5/20
6/20

PS 8/20
PS 9/20
PS 10/20
PS 11/20

Tittel
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Referatsaker
Vedtak etter svalbardmiljøloven § 58, 3. ledd bokstav a): 22/44 Vei 303.05 Svalbard Kirke Arbeider på grunnmur
Saksbehandling etter svalbardmiljølovens § 58: Bevaringsverdige bygg i arealplan for
Longyearbyen - Svalbard kirke sin grunnmur og skiting av tak på Telenors Blåbygg
Kopi: Søknad om endring av gitt dispensasjon etter svalbardmiljøloven § 44 for tiltak i
sikringssonen til automatisk fredet kulturminne: 22/280 Vei 307.04 Skjæringa - Revidert forslag til
administrasjonsbygg for Telenor Svalbard

Avløpsrensing Longyearbyen - Beslutningspunkt
forprosjekt
Utvikling av områdene B/N 6 -13 og B/N 15-18 Naustområdet
Delplan for Lia og Vannledningsdalen - del 1 Lia (Plan ID: D39a). Endelig vedtak
av plan.
Tjenesteutsetting - drift av varme, vann og avløp i Longyearbyen

Eventuelt
Trond Erik Johansen (H) tok opp følgende saker.
-

Lysforurensning i Adventdalen
Johansen etterlyste svar på saken han tok opp i forrige møte. Sektorsjef Morten Dyrstad
opplyste at det har vært jobbet med saken og at den følges videre opp av
administrasjonen.

-

Strømpriser for de som ikke har fjernvarme
Sektorsjef Morten Dyrstad besvarte spørsmålet.

Jørn Dybdahl (Frp):
-

Forslag om reparasjon av vei for syklende og gående til Gruve 4 fra Nybyen
Dybdahl spurte om administrasjonen kunne se på om det er mulig å gjennomføre dette
og kostnadene for en evt. gjennomføring. Innspillet oversendes til medlemmene i TU.

PS 6/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Behandling i Teknisk utvalg - 21.04.2020
Ingen merknader.
Vedtak i Teknisk utvalg - 21.04.2020
Protokoll fra møte 28.1.2020 godkjennes.

PS 7/20 Referatsaker
Behandling i Teknisk utvalg - 21.04.2020
Ingen merknader.
Vedtak i Teknisk utvalg - 21.04.2020
RS 4/20 - 6/20 tas til orientering.

PS 8/20 Avløpsrensing Longyearbyen - Beslutningspunkt
forprosjekt
Behandling i Teknisk utvalg - 21.04.2020
Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Teknisk utvalg - 21.04.2020
Teknisk utvalg vedtar BP1 for prosjekt Avløpsrensing Longyearbyen, og prosjektet arbeider
videre med forprosjekt innenfor budsjettrammer gitt i økonomisk handlingsplan for 20202023.

PS 9/20 Utvikling av områdene B/N 6 -13 og B/N 15-18 Naustområdet
Behandling i Teknisk utvalg - 21.04.2020
Arealplanlegger Stian Rugtvedt orienterte innledningsvis nærmere om saken.
Jørn Dybdahl (Frp) ba om vurdering av sin habilitet da han er medeier i Svalbard Kayak
Center som har et naust i området.
Med henvisning til forvaltningslovens § 6, andre ledd, ble Dybdahl enstemmig erklært for
inhabil da han har økonomiske interesser i området. Dybdahl fratrådte både under

behandlingen av habilitetsspørsmålet og den videre behandlingen av saken. Det møtte ingen
vara.
Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Teknisk utvalg - 21.04.2020
Teknisk Utvalg anbefaler ikke andre løsninger for realisering av boliger i områdene B/N 6-13
og B/N 15-18, enn det som fremkommer av Arealplanen.
Dersom bygningseierne ønsker å realisere boligpotensialet må dette skje i tråd med
Arealplanen (kart og bestemmelser), og oppgradering av infrastruktur må gjennomføres i tråd
med gjeldende tekniske normer. Prosjektering av infrastruktur må gjøres i en helhet.
Nødvendige innvesteringer for planlegging og etablering av teknisk infrastruktur må
dekkes/oppfylles av bygningseierne selv. Dersom LL skal bidra økonomisk eller med andre
ressurser må dette behandles av AU og Lokalstyret.
LL har vedlikeholdsetterslep på infrastruktur for V/A og varme. Ved transformasjon og
oppgradering til boligområde og næring kan det vurderes at LL dekker andel tilsvarende
vedlikeholdsetterslepet. Beløp må eventuelt fremforhandles gjennom utbyggingsavtale.
Dersom boligpotensialet ikke lar seg realisere, gitt føringene over, bør en ved neste rullering
av Arealplanen vurdere om boligfunksjonen skal gå ut.
Boligpotensialet kan uansett ikke realiseres før det er etablert ny bru i vei 600 over
Longyearelva.

PS 10/20 Delplan for Lia og Vannledningsdalen - del 1 Lia (Plan ID:
D39a). Endelig vedtak av plan.
Behandling i Teknisk utvalg - 21.04.2020
Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt.
Saken går videre til behandling i lokalstyret.
Vedtak i Teknisk utvalg - 21.04.2020
Lokalstyret i Longyearbyen planområde vedtar Delplan for Lia og Vannledningsdalen - del 1
Lia (PlanID: D39a), med plankart, utfyllende bestemmelser og risiko- og sårbarhetsanalyse,
sist datert 06.04.20.
Vedtaket gjøres med hjemmel i Svalbardmiljølova § 52, 2. ledd.

PS 11/20 Tjenesteutsetting - drift av varme, vann og avløp i
Longyearbyen
Behandling i Teknisk utvalg - 21.04.2020
Sektorsjef Morten Dyrstad opplyste om det var feil årstall i andre avsnitt
i administrasjonssjefens anbefaling. Det korrekte er at det skal stå 2021.
Administrasjonssjefens anbefaling med korrigert årstall ble enstemmig vedtatt.
Saken går videre til behandling i AU og lokalstyret.
Vedtak i Teknisk utvalg - 21.04.2020
Lokalstyret vedtar at drift av varme, vann og avløp tjenesteutsettes til det private markedet i
Longyearbyen. Dette gjelder også vakt og beredskap for tjenestene.
Administrasjonen lyser ut ny avtale fra 1. februar 2021, med varighet 4 + 2 år, i henhold til
delegasjonsreglementet til administrasjonen.

