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Bakgrunn 
Aktiviteten til Longyearbyen hundeklubb (LHK) de siste 20-30 årene har vært og er fremdeles svært 
viktig for at byens befolkning skal kunne ha polarhunder og drive hundekjøring som hobby. Fra og 
med 2015 har Longyearbyen hundeklubb også fasiliteter for alle hunderaser og er derfor et alternativ 
for alle private hunder i Longyearbyen. 

LHK drifter «byhundegården» som nå er over 20 år gammel og både den gamle hundegården og 
klubbhuset trenger stadig vedlikehold.  LHK har et særlig mål om å redusere strømbruket og 
lysforurensningen fra klubbens fasiliteter – og som et resultat av det overnevnte søkte LHK i 2013 om 
støtte til ombygging/ isolering av LHK klubbhus.  

Longyearbyen hundeklubb (LHK) ble tildelt 34. 000, fra Svalbard Miljøvern fond til et prosjekt som 
fikk tittel «Isolering av klubbhus» – prosjektnummer SMF 13/78. 
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Isolering av klubbhuset  
LHK har de siste fire årene gjort flere tiltak i hundegården som har hatt til formål å redusere 
strømforbruket og lysforurensningen fra klubbens fasiliteter. Dette har i stor grad omhandlet 
innstallering av sensorer/timere for lys, skifte av panelovner og skifte til LED pærer. Samtidig har det 
hele tiden vært klart at energiforbruket i klubbhuset ville kunne reduseres dersom man bygde 
om/utnyttet arealet på en annen måte, skiftet vinduer og dører, samt fikk tettet gulv og isolert 
vegger. 

LHK har ikke kunnet gjøre alle foreslåtte endringer i prosjektet, slik de var listet i prioritert rekkefølge 
i søknaden. Med de tilgjengelige midler ble imidlertid følgende prioritert: 

- Tetting av inngangsparti i LHK klubbhus, inkludert utvidet platting, ny ytterdør og isolert 
vindu (se bilde 1 og 2). Flyttbare ovner avviklet. 
 

- Ombygging av tidligere oppvarmet verksted til nytt varmt rom for hundefór (oppvarmet av 
energisparende panelovner). Begge gamle vinduer i dette rommet er byttet til moderne, 
isolerte vinduer (se bilde: 3 og 4).  

 
- Avvikling av tidligere varmerom for hundefór. Rommet vil bli omgjort til kaldt lager/ 

valperom som kan oppvarmes i korte perioder ved behov. Ovn i rommet er slukket. 
 

- Flytting av verksted inn i klubbhusets stue. Innsett av ny dør til stua. 

 
Bilder fra før og etter ombygging og isolering av klubbhus 

 
 

  

Bilde 1-3. Åpent inngangsparti LHK klubbhus. Sjøhaug har  på 
bilde 1 allerede lagt plattingen som utvider inngangspartiet, før 
vegg og ny dør skal settes inn. 



 
 
 

  

Bilde 7-8 viser «stua» slik den var med blå sofa  - og hvordan den 
nå ser ut når verkstedet er flyttet inn i «stua» . Klubben valgte 
denne løsningen fordi stua var et oppholdsrom som alltid sto 
oppvarmet, men som ikke nødvendigvis var så ofte i bruk. Etter et 
halvt år med denne løsningen viser det seg å fungere fint med 
kombinasjon av stue og verksted. Rommet fikk ny og tett dør i 
utbyggingen (se bilde 3). 

Bilde 4-6. Tidligere verksted er bygget om til rom for 
oppbevaring av vann og hundefór. Rommet er oppvarmet 
med nye panelovner  og to gamle vinduer er byttet ut med 
moderne, isolerte vinduer. 
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Arbeid 
Entreprenøren Sjøhaug ble benyttet i prosjektet ettersom de hadde levert det laveste anbudet på de 
elementene som lot seg prioritere i ombyggingen. LHK prioriterte også dører og vindu ettersom vi 
her fikk gode tilbud som følge av feilbestilte varer hos Sjøhaug eller tilgang på rimelige produkter.  

 
Dugnadsinnsats 
I tillegg til entreprenør Sjøhaug som utførte arbeid i LHK klubbhus i januar 2014 har klubbens 
medlemmer lagt ned 50 timer dugnadsarbeid så langt. Medlemmer gjorde hoveddelen av ombygging 
og endring i påsken 2014, samt sommeren og tidlig høst 2014.  

 
Økonomi 
Prosjektets kostnad ble 74.100,-, ikke medregnet verdi av medlemmenes 50 dugnadstimer (se 
rapportskjema for totalkostnad inkludert dugnadstimene). 

Kostnadene fordelte seg slik (se også vedlagte faktura): 

Vegg, platting og to dører  50000 
Vindu i yttergang 4000 
2 vinduer i arbeidsrom/tidl. Verksted, nå varmerom for hundefor 18000 
Finerplater  2100 
Sum utgifter 

 
74100 

 
 
Finansieringskilder  
Svalbards miljøvernfond 34000 
Foreningsmidler (ekstraordinært årsmøte 2013 støttet bruk av egenkapital) 40100 
Sum tilgjengelige prosjektmidler 74100 

Bilde 9-10.  Varmerom for hundefor og oppbevaring av vann frem til ombyggingen. Rommet var oppvarmet av panelovn og stråleovn. 
Ingen ventilasjon, ingen vinduer. Rommet er nå tømt og vil bli omgjort til kaldt lager . De flyttbare ovnene er nå tatt ut av bruk og står 
altså her på det nye kald lageret. 
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Det ble etter hvert klart at prosjektet ikke kunne finansiere både isolering av gulv og østvegg i tillegg 
til de overnevnte tiltak med tildelingen fra SMF og LHK egenkapital (ekstraordinært årsmøte ga støtte 
til bruk av inntil 55.000,- av egne midler til ombygging av klubbhus).  Da LHK i samme periode fikk 
muligheten til å starte utbygging av ny hundegård ble det besluttet og kun gjøre det viktigste og det 
som hastet mest innenfor de økonomiske rammene. 

 

Oppnåelse av miljømål 
LHK har kommet langt på vei i isoleringen av klubbhuset med de nye vinduene og dørene, samt 
gjennom tetting av inngangspartiet og etablering av platting. Klubben bidro selv med mye egen- 
kapital til prosjektet – og vil fortsette arbeidet med utbedringen av klubbhuset og skifte av lys i 
hundegården fremover. I dette ligger det å få isolert den østlige veggen, samt utbedret og isolert 
gulvet i det nye varmerommet. Det er også et mål å redusere lysforurensningen fra gamle hundegård 
og få skiftet disse lysene til LED i løpet av kort tid. 

I dette prosjektet (13-78) ga Sjøhaug Byggservice  oss gode priser og arbeidet effektivt slik at vi kom i 
mål med de oppgavene vi anså at vi kunne prioritere med det tilskudd vi hadde. Prosjektet ville vært 
vanskelig å gjennomføre uten velvilje og støtte fra Svalbards miljøvernfond. 

LHK har igjennom dette prosjektet redusert bruken av varmeovner i klubbhuset, det er også et rom 
mindre som er oppvarmet etter denne ombyggingen/struktureringen. Det er ikke trekkfullt i 
inngangspartiet til klubbhuset og den nye veggen, vinduene og dørene besørger at klubbhuset er 
mer «tett». 

 
Oppsummering 
LHK er svært takknemlig for støtten fra Svalbards miljøvernfond til prosjektet Isolering av klubbhus. 
LHK vet at dette vil bidra til å redusere strømforbruket i klubbhuset ettersom det nå er færre 
oppvarma rom, færre ovner i bruk og som et resultat av mindre varmetap (til dårlige vinduer og 
dører) er standard temperaturinnstillingene på ovnene nå lavere enn de var tidligere.  
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