Krav som gjelder for søknad om midlertidige innretninger for vinterbruk i reiselivet 2017
Sysselmannen vil forbeholde seg retten til endringer og suppleringer av momenter i nedenstående oversikt.
Krav til dokumentasjon
Utdypende krav
Periode
Tidsrom
Transport
Transport

Forhold som Sysselmannen vil legge vekt på

Beskrives i søknad
Beskrives i søknad

Det er et absolutt krav at transport ut og inn skjer på frossen
og snødekt mark.

Det legges til grunn at innretningen fraktes ut med
scooter/tråkkemaskin e.l.

Grunneiers tillatelse må foreligge før utplassering.
Det er kun aktuelt å gi tillatelse innenfor forvaltningsområde 10,
men utenfor arealplanområder. Det vil bli stilt spesielle vilkår til
transport ved evt. etablering innenfor scooterfritt område.
Lokalisering må ikke være i konflikt med vegetasjon og dyreliv og
ikke berøre fredete kulturminner og deres sikringssoner.
Lokalisering i/ved Rindersbukta og indre deler av Billefjorden og
Tempelfjorden vurderes som uaktuelt av hensyn til isavhengige
arter.
Ved lokalisering innenfor naturvernområde må søknader også
behandles etter verneforskriften. I utgangspunktet er det ikke tillatt
med midlertidige innretninger i verneområdene.

Det vil bli stilt vilkår om grunneiers tillatelse
Virkninger på landskap vil være viktig. Plassering i
store landskapsrom er ikke ønskelig. God
terrengstilpasning med liten eksponering er
ønskelig. Sysselmannen vil legge særlig vekt på at
lokalisering og ferdsel som oppstår ved bruk av
innretninger ikke øker belastningen på sårbare
områder, særlig gjelder dette for isavhengige
arter. Nærhet til fjellrevhi, fuglefjell og andre
viktige områder for dyreliv vil bli nøye vurdert.
Samlokalisering med eksisterende bygninger eller
terrenginngrep er ønskelig dersom
landskapstilpasning er god.

Plassering
Kart

Koordinater og ønsket
plassering på kart/ortofoto i
målestokk 1:50.000 eller
større

Grunneierforhold
Område- og
Synlighet/eksponering må
terrengbeskrivelse beskrives, fortrinnvis med
fotomontasje eller
tilsvarende. Det må beskrives
hvilke vurderinger og tiltak
som er gjort for å få til god
landskapstilpasning/redusere
landskapsvirkning. Dyreliv i
området må beskrives i
søknaden. Søknaden skal
redegjøre for hvilken
betydning virksomheten kan
få for miljøet, jf.
Svalbardmiljøloven § 57.
Begrunnelse for
stedsvalg

Beskrives i søknad

Sysselmannen skal ikke vurdere forretningsideer.
Realismen i prosjekter basert på plassering av
innretning og planlagt bruk vil likevel bli tillagt
vekt.
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Utforming
Skisse/tegning

Målsatt skisse/bilde som viser
utforming med ytre og indre
mål, og plassering av dører og
vinduer.

Størrelse

Som over

Materialvalg/
utforming

Beskrives i søknad

Farge
Nærområde

Beskrives i søknad
Målsatt skisse som viser
innretning sammen med evt.
planlagte tiltak i nærheten
(telt, lavvoer, fueldepot o.a.)

Utgangspunktet er små og enkle konstruksjoner.

Det vil ikke bli gitt tillatelse til faste byggverk/konstruksjoner i
tilknytning til en midlertidig innretning.
Evt. tillatelse til fueldepot må søkes separat

Tekniske løsninger
Evt. oppvarming
Vann
Brannsikkerhet

Beskrives i søknad
Beskrives i søknad
Beskrives i søknad

Drivtømmer kan ikke brukes til brensel.
Det må være en plan for vannforsyning.
Innretningen må oppfylle krav til brannsikkerhet. Ved overnatting
vil regler for varsling, skilting og rømningsveger gjelde

Sanitærforhold

Beskrives i søknad

Toalett: Tørrklosett/utedo. Toalettavfall skal bringes tilbake og
leveres ved avfallsmottak. Gråvann skal ikke føre til forurensing.

Avfall

Beskrives i søknad

Rent trevirke kan brennes på stedet. Alt øvrig avfall skal sorteres og
fraktes til avfallsmottak og leveres der.

Isbjørnsikring

Opplegg for isbjørnsikring ved
skal beskrives.

Bruk
Ant. overnattingsplasser

Beskrives i søknad

Maksimalt 8 overnattingsplasser (inkl. overnattingsplasser for
betjening/guider).

Landskapsvirkning og øvrige konsekvenser er
avgjørende
Landskapsvirkning og estetikk vil være viktig.
Landskapsvirkning og estetikk vil være viktig.
Landskapsvirkning og estetikk vil være viktig.
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Generelt
driftsopplegg

Transport av
gjester

Beskrivelse av bruk og
Bruk inkl. utleie/framleie til annet enn guidede, organiserte turer i
hvordan den inngår i øvrig
regi av turoperatør vil ikke være tillatt.
turopplegg. Beskrivelsen må
omfatte anslag for antall
overnattingsdøgn og antall
døgn anlegget vil være i bruk,
hvilke områder/traseer/ruter
som vil bli benyttet, i hvilket
omfang og med hvilke
transportmidler. Evt. planlagt
utleie og framleie til andre
turoperatører må framgå
Beskrives i søknad
Ved lokalisering i scooterfritt område: Ikke-motorisert transport av
gjester.

Transport av
Beskrives i søknad
forsyninger/utstyr

Hovedtyngde av motorisert ferdsel skal legges til den perioden det
er åpnet for bruk av scooter. Det kan evt. gis et begrenset antall
dispensasjoner til motorferdsel til nødvendig inn- og uttransport i
forbindelse med driften i scooterfrie områder

Pågående aktivitet Beskrives i søknad
i aktuelt område

Innretninger som skal brukes i forbindelse med motorisert ferdsel
må ligge nær de mest brukte scootertraseene, men helst ikke være
synlig fra scootertraseen.

Det vil vektlegges at innretningene ikke kommer i
konflikt med annen bruk - hytteområder, annet
reiseliv/friluftsliv eller forskning.

Alt skal fjernes, inkl. avfall.

Sporløs ferdsel

Opprydding
Opplegg for
opprydding

Det skal beskrives hvordan
området rundt innretningen
skal ryddes etter endt bruk

