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Vedtak om reduksjon av sikringssoner rundt fredete kulturminner (flyvrak 

ID:158576 og rullebane ID:158484) etter svalbardmiljøloven § 39 

CO2-lab Adventdalen, Longyearbyen 

Vi viser til søknad om reduksjon av sikringssoner rundt fredete kulturminner i e-post av 27. mars 

2015.  

 

Bakgrunn for saken 

Kulturminner eldre enn 1946 er fredet gjennom svalbardmiljøloven § 39. Med til et fredet 

kulturminne regnes en sikringssone på 100 meter rundt kulturminnets synlige ytterkant. 

Sysselmannen kan med hjemmel i svalbardmiljøloven § 39 endre størrelsen på sikringssonen.  

 

Søknaden gjelder sikringssonen til to fredete kulturminner: 

  

Flyvrak ID:158576. Vraket er rester etter et tysk militærfly av typen Junker 88 som landet på den 

midlertidige rullebanen i Adventdalen våren 1942. Vårsola tinte opp rullebanen og gjorde det 

umulig å lette. Senere på sommeren ble det bombet av britiske fly.  

 

Rullebane ID:158484. Rullebanen ble i bruk under 2. verdenskrig. Den ble oppgradert på 1950-

tallet, og det første passasjerflyet landet i 1959. Flyplassen var i bruk frem til 1975.    

 

I forbindelse med utarbeiding av delplan for CO2-LAB søkes det om dispensasjon for å redusere 

størrelsen på sikringssonen. Planen er foreløpig ikke lagt ut til offentlig ettersyn.   

 

Søknaden 

I søknad av 27. mars 2015 henvises det til; Delplan for forskningsrelatert aktiviteter i Adventdalen, 

Forslag til planprogram og referat fra felles befaring. Delplanen er lite detaljert, og vi ba derfor om 

tilleggsinformasjon i e-post av 7. april 2015. Vi mottok svar i e-post av 28. april og 8. mai 2015.  

 

Formålet med planen er å fortsette med vitenskapelige undersøkelser i forbindelse med CO2 

lagring. Dette innebærer boring av nye brønner, etablering av nye måleinstrumenter, etablering av 
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grusfyllinger, anleggsveier, parkeringsplass, bygging av gjerder for å hindre adgang til anlegget, 

oppgradering og utvidelse av eksisterende bygningsmasse. 

 

 
Utsnitt av plankart datert 19.03.15 (nedfotografert) fra rapport; UNIS CO2 LAB 

 

I område F1 ligger dagens bebyggelse. Sikringssonen til flyvraket (ID:158576) er på plankartet satt 

til 55 meter slik at eksisterende bygningsmasse blir liggende utenfor sikringssonen.   

 

I område F2 planlegges det å bore brønner, sette opp måleinstrument, etablere adkomstveier og 

grusfyllinger, samt å sette opp gjerde. Sikringssonen til rullebanen er satt til 25 meter rundt 

kulturminnet.  

 

I «Delplan for forskningsrelaterte aktiviteter i Adventdalen», datert 19. mars 2015 står det på s. 31, 

under punkt III, f): Alle terrengarbeider skal utføres skånsomt. Midlertidige terrengskader skal 

repareres, og terrenget tilbakeføres til opprinnelig tilstand.  Og under punkt V, 2.1. c): Det tillates 

ikke satt opp permanente gjerder. (…). 

 

Bakgrunnen for at område F2 skal brukes til å bore brønner er beskrevet i e-post fra UNIS v/ Fred 

S. Hansen av 8. mai 2015: 
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1. Geologiske forhold 

Vi har funnet at geologien i undergrunnen i dette området er egnet for en mulig fremtidig studie av 

hvordan CO2 oppfører seg i undergrunnen. Det er behov for å kunne plassere eventuelt fremtidige 

brønner der hvor geologien synes best til det eksakte formålet (den vitenskapelige 

problemstillingen) med prosjektet. Små variasjoner i geologien gjør at det er behov for et område av 

størrelse som beskrevet i plandokumentene. Plassering av fremtidige brønner vil være bestemt av et 

nytt vitenskapelig program og vil måtte plasseres som følge av tolkning av seismikk, borekjerner og 

strømningsmodeller (hvordan fluider og gass migrerer gjennom bergartene). 

 

2. Boretekniske forhold 

Vi har erfart at deler av de øvre bergarter har gitt oss boretekniske utfordringer. Det har derfor vært 

behov for å flytte brønnen til et nytt område for å gå klar av lokale forkastningssoner eller områder 

med løst fjell som kan gi forårsake fastkjøring av borestrengen. Omfanget av arealene skal gi oss 

mulighet til å kunne flytte borelokasjonen. 

 

3. Interaksjon mellom brønner 

Injeksjon av fluider eller gass i undergrunnen vil føre til at det injiserte mediet migrerer i 

bergartene. Det er derfor behov for en viss avstand mellom borehullene for å hindre at en brønn 

påvirker den neste. Dette fører i sin tur til behovet for at visst areal å kunne operer innenfor. 

 

4. Gassforekomster 

Det er påvist gass i flere av borehullene. På bakgrunn av dette vil det være behov for å kunne 

etablere en sikkerhetssone rundt fremtidige brønner. Dette fører også til et arealbehov som skal 

gjøre dette mulig.  

 

5. Plassering av infrastruktur 

Selve brønnen og rørene som går ned i bakken tar svært liten plass. Det er imidlertid behov for å 

etablere en del tung, omfangsrik infrastruktur i forbindelse med boreoperasjonen. Dette bidrar også 

til arealbehovene som er beskrevet i planverket. 

 

Sysselmannens vurdering 

Nordlysobservatoriet ble etablert i Adventdalen i 1978 (Vinkelstasjonen) og senere flyttet til 

området ved den gamle rullebanen i 1984. De berørte kulturminnene var på dette tidspunktet ikke 

fredet. Grensen for fredete kulturminner som vi har i dag, ble endret i 1992 og satt til 1946 (jf. 

svalbardmiljøloven § 39). 

 

Driften ved det gamle nordlysobservatoriet ble nedlagt etter at Kjell Henriksen observatoriet ble 

åpnet i 2008.  

 

I perioden 2007-2013 har UNIS foretatt studier av CO2 lagring i undergrunnen, og det er boret seks 

brønner ved det gamle nordlysobservatoriet.  

 

Det søkes om å redusere sikringssonen rundt flyvraket (ID:158576) til 55 meter for å unngå at 

eksisterende, og fremtidig oppgradering av bygningsmassen i område F1, ikke blir liggende 

innenfor sikringssonen. Flyvraket er et viktig kulturminne fra 2. verdenskrig som levendegjør 

historien, og det har derfor høy bevaringsverdi. En sikringssone på 55 meter anses som tilstrekkelig 
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til å ta vare på bruks- og opplevelsesverdiene, siden bygningsmassen i område F1 allerede er 

etablert. 

 

Rullebanen ble oppgradert på 1950-tallet og brukt frem til 1978 da den nye flyplassen ble tatt i 

bruk. Formålet med fredningen gjelder i første rekke stedet hvor rullebanen lå under 2. verdenskrig, 

og i mindre grad selve veidekket på rullebanen. Rullebanen og flyvraket er en del av samme 

historie, og det er derfor ikke ønskelig at det bygges permanente installasjoner mellom de to 

kulturminnene i område F2.  

 

Under felles befaring 13. mars 2015 forklarte UNIS v/Fred S. Hansen at det eneste som vil stå igjen 

av installasjoner i områdene F2 og F3 etter at arbeidet er avsluttet er toppen av borebrønnene. 

 

Reduksjon av sikringssonen til 25 meter rundt rullebanene er akseptabelt under forutsetning av at 

det ikke etableres permanente installasjoner i område F2, og at terrenget tilbakeføres når oppdraget 

avsluttes.  

 

Vedtak 

Med hjemmel i svalbardmiljøloven av 15. juli 2001 § 39 fatter Sysselmannen følgende vedtak.  

 

Sikringssonen til flyvrak (ID:158576) settes til 55 meter rundt kulturminnets synlige ytterkant 

i planområdet.  

 

Sikringssone til rullebane (ID: 158484) settes til 25 meter rundt kulturminnets synlige 

ytterkant i planområdet, under forutsetning av det ikke settes opp permanente bygg i område 

F2, jf. kart.   

 

Dersom delplanen ikke realiseres faller Sysselmannens dispensasjon bort med den virkning at de 

aktuelle sikringssoner forblir uendret. 

 

 

Vedtak etter svalbardmiljøloven § 39 er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. I henhold til 

forvaltningsloven § 16 første ledd kan det gjelde et krav om forhåndsvarsling slik at berørte parter 

kan få uttale seg før vedtak fattes. Det følger imidlertid av § 16 tredje ledd bokstav c at slikt 

forhåndsvarsel likevel kan unnlates «dersom det må anses åpenbart unødvendig». Hvor strengt 

bestemmelsen skal tolkes, vil i stor grad avhenge av typen og styrken av de interesser som står på 

spill for de berørte og for det offentlige. Det fremgår eksempelvis av forarbeidene at unntaksregelen 

vil kunne få anvendelse når vedkommende part selv har søkt eller anmodet om at det treffes vedtak. 

Videre fremgår det at unntaksregelen oftere vil komme til anvendelse når det dreier seg om å 

oppheve et forbud eller påbud snarere enn å begrense noens rett (Ot.prp.nr. 38 (1964-1965) s. 58). 

 

Det aktuelle vedtak går ut på å innskrenke allerede gjeldende sikringssoner rundt kulturminner og 

må etter Sysselmannens syn anses som unødvendig å forhåndsvarsle, jf. forvaltningsloven § 16 

tredje ledd bokstav c. 
 

Dette vedtaket kan påklages til Riksantikvaren innen 3 uker fra mottakelse av dette brev. En eventuell 

klage sendes via Sysselmannen. 
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Øvrige merknader 

Delplanen er foreløpig ikke lagt ut til offentlig ettersyn og er følgelig ikke behandlet av 

Sysselmannen. Dette vedtaket gjelder kun reduksjon av sikringssonen rundt de omsøkte 

kulturminnene, og legger ingen føringer for behandling av øvrige elementer i saken. Vedtaket må 

innarbeides i reguleringsbestemmelsene og fremgå av plankartet.      

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Guri Tveito   

miljøvernsjef  Snorre Haukalid 

  rådgiver kulturminnevern 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskreven signatur 

 

 

 

Vedlegg:  

1) Notat fra felles befaring, 13. mars 2015 

2) Søknad i brev av 27. mars 2015 

3) Forslag til planprogram datert 11. november 2013 

4) Delplan for forskningsrelatert aktiviteter i Adventdalen, datert 19. mars 2015 

5) E-post fra UNIS til Sysselmannen av 28. april 2015 

6) E-post fra UNIS til Sysselmannen av 8. mai 2015 

 

 

Kopi til: 

Riksantikvaren  

Longyearbyen lokalstyre 


