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Til Sysselmannen på Svalbard                                               
 
Vi viser til offentlig høring publisert på Sysselmannens sine nettsider - Forslag til utvidelse av 
Nordenskiöld Land nasjonalpark– offentlig høring | Sysselmannen på Svalbard. 
 
Svalbard lufthavn/Avinor ønsker å påpeke hvilke behov lufthavna har for transport/aktivitet innenfor 
planområdet for å kunne drifte navigasjonsmidler, kommunikasjonsanlegg og værstasjoner. 
Innspillene er sammenfallende og koordinert med Avinor Flysikring. 
 
Pkt 3.8.3 
Det opplyses om at Avinor og Avinor Flysikring har årlig scootertur til Gunnarberget med 2-4 personer 
for tilsyn i mars/april hvert år så langt det lar seg gjøre og ikke kun med helikopter som beskrevet i 
høringsdokumentet. Vi tolker dokumentet at en eventuelt utvidelse av nasjonalparken ikke vil legge nye 
føringer for gjennomføring av årlig kontroll med bruk av scooter. Sysselmannen, Kystverket, Telenor og 
eventuelt fremtidige leietakere vil også kunne ha behov for adkomst til stasjonen med både scooter og 
helikopter. 
 
En utvidelse av Nordenskiöld nasjonalpark vil kunne vanskeliggjøre forbedring eller ombygging av 
stasjonen med tanke på framtidig infrastruktur og energiløsning som drøftet i høringsdokumentet. Det 
vil også vanskeliggjøre mulighet for å utbedre og legge til rette for etterspurte tiltak med tanke på 
helikopterlandingsplass. Vi foreslår et unntak fra nasjonalparken akkurat rundt Gunnarberget på linje 
med unntaket rundt Svea i stasjonens levetid for å gi bedre vilkår for framtidig forbedringer.  
  
Pkt 4.4 
Motorferdsel forbud på sjøis med unntak av kryssing av Van Mijenfjorden spesifiserer kun kryssing av 
fjorden eller nødvendig kjøring langs land for adkomst til hytter innenfor strekningen Kapp Scholllin – 
Kapp Amsterdam. 
Avinor Flysikring drifter også flyplass i Svea hvor snøscooter er et viktig verktøy i vintermånedene. 
Høstens advarsler om oppsprekking av Varpbreen – Slakbreen bekymrer for transport spesielt i 
avslutningsfasen av oppryddingen i Svea hvor det antas at personelltrafikk går ned og kjøring på is til 
Kapp Amsterdam vil kunne fremstå som et godt alternativ. Vi foreslår at det gis unntak fra 
bestemmelsene for kjøring på sjøis i forbindelse med tilsyn, vedlikehold og drift av navigasjonsmidler, 
kommunikasjonsanlegg og værstasjoner ved behov på lik linje som for hytteeiere og næringsvirksomhet 
til Slettebu da vi er en av aktørene som også har et slikt behov. Et slikt unntak vil dekke kjøring til Svea så 
vel som kjøring til Gunnarberget i år med lite fjordis og redusert fremtidig trafikk mellom Longyearbyen 
og Svea. 
 
Videre vil det tidvis kunne være behov for ekstern arbeidskraft eller ekspertise i forbindelse med 
reparasjon eller oppgradering i Svea eller på Gunnarberget som ikke nødvendigvis er fastboende. Vi 
foreslår et unntak fra forbudet mot motorferdsel på sjøis med nødvendig kryssing av Van Mijenfjorden 
for gjestearbeidere i forbindelse med tilsyn, vedlikehold og drift av navigasjonsmidler, 
kommunikasjonsanlegg og værstasjoner. 

https://nor01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sysselmannen.no%2Fnb%2Fom-sysselmannen%2Fmiljovern%2Fforvaltning-av-verneomrader%2Fpagaende-forvaltningsplaner%2Fforvaltningplan-for-sentral-spitsbergen%2Fforslag-til-utvidelse-av-nordenskiold-land-nasjonalpark-offentlig-horing%2F%3Ffbclid%3DIwAR1A6TWGqpFTgP02Wge9gHFKa_oG3eWOl1o2GSSeZlA6hcTGbtEaU4A0qNI&data=04%7C01%7Cfirmapost%40sysselmannen.no%7Cf44aab480b6f4c0291cb08d8e71b5f70%7C5ae8922663c04d4ea78a192c5d012c7c%7C0%7C0%7C637513452055434435%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RDLVxyuIXew4EMoIiAYd5N2nJfdyAqUo%2F1kTxVng3u0%3D&reserved=0
https://nor01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sysselmannen.no%2Fnb%2Fom-sysselmannen%2Fmiljovern%2Fforvaltning-av-verneomrader%2Fpagaende-forvaltningsplaner%2Fforvaltningplan-for-sentral-spitsbergen%2Fforslag-til-utvidelse-av-nordenskiold-land-nasjonalpark-offentlig-horing%2F%3Ffbclid%3DIwAR1A6TWGqpFTgP02Wge9gHFKa_oG3eWOl1o2GSSeZlA6hcTGbtEaU4A0qNI&data=04%7C01%7Cfirmapost%40sysselmannen.no%7Cf44aab480b6f4c0291cb08d8e71b5f70%7C5ae8922663c04d4ea78a192c5d012c7c%7C0%7C0%7C637513452055434435%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RDLVxyuIXew4EMoIiAYd5N2nJfdyAqUo%2F1kTxVng3u0%3D&reserved=0


 
Pkt 5 
§5 Forbud mot motorferdsel på sjøis og bruk av luftfartøy 
Drivstoff til Gunnarberget flys enten fra Longyearbyen eller Polarsyssel. Vi foreslår et unntak fra 
forbudet mot bruk av luftfartøy under 300m og landing til og med 1 nautisk mil fra land for adkomst 
og/eller frakt av nødvendig personell og utstyr som f.eks stål og diesel i forbindelse med tilsyn, 
vedlikehold og drift av navigasjonsmidler, kommunikasjonsanlegg og værstasjoner. 
 
Vedlegg 5 
Hverken anleggene på Deinbolltoppen eller Gunnarberget er nevnt i oversikten over bygg i 
utvidelsesområdet. 
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