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Møtedato

Administrasjonssjefens anbefaling:
Lokalstyret vedtar å legge forskrift om politivedtekter for Longyearbyen lokalstyre, Svalbard, ut til
offentlig høring.
Høringsfrist 27. mars 2020.

Saksopplysninger:
Administrasjonen har tidligere lagt frem forslag til politivedtekter i lokalstyremøte 5.2.2018 sak 8/18.
Det ble fattet følgende vedtak i lokalstyre:
«Administrasjonen bes komme tilbake til lokalstyret med et forslag til politivedtekter som er
bedre tilpasset lokale forhold. Saken utsettes inntil videre.»
Saken har tatt noe tid, da vi har måttet innhente uttalelse fra Sysselmannen og pga. valget i høst har
saken ikke blitt prioritert.
Vi har hatt dialog med Sysselmannen, og har nå utarbeidet et forslag som er bedre tilpasset lokale
forhold.

Vurdering:
Longyearbyen har ikke tidligere hatt politivedtekter. De fleste kommunene på fastlandet har
politivedtekter.
Vedtektene inneholder blant annet bestemmelser om ro på offentlig sted, renhold på offentlig sted,
sikring av ferdsel mm.
Politivedtektene håndheves først og fremst av politiet/Sysselmannen. Politivedtektene gir blant annet
politiet muligheten til å gi straff for flaskekasting eller urinering på offentlig sted, jf. § 19.
Longyearbyen lokalstyre har hjemmel til å håndheve noen bestemmelser. Dette fremgår av
politivedtektene § 9-3. Longyearbyen lokalstyre kan blant annet gi overtredelsesgebyr dersom pålegg
om retting ikke imøtekommes, jf. forskrift om kommunal håndheving av politivedtekter.
Administrasjonssjefens forslag til politivedtekter følger malen fra politidirektoratet, se vedlegg 2, men
med lokale tilpasninger, se vedlegg 1.

2017/821-26

Side 2 av 3

Følgende lokale tilpasninger er gjort:



I § 1-2 er ordet «fester» byttet ut med «grunnleier».
I § 2-2 er ordlyden endret ved at grøntarealer er tatt ut. Dette da vi i arealplanen for
Longyearbyen ikke har grøntarealer. I tillegg er ordet «offentlig parker» byttet ut med
«offentlige plasser».
Videre har vi tatt bort andre ledd i malen § 2-2 som lyder slik:
«I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere motorkjøretøyer
med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.»

Dette da vi ikke anser dette som et problem her, og dette vil eventuelt berøres av
svalbardmiljøloven.


I § 2-5 har vi byttet ut ordet «å skyte» med ordet «å bruke». Videre har vi valgt å ikke ta med
nr. 3 som lyder slik:
«å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for
dem som ferdes der.»



I § 3-1 har vi tatt bort andre ledd fra malen som lyder slik:
«Markiser eller annet som henger utover fortau, skal på det laveste være minst 2,5
meter over bakken.»
Dette er lite aktuelt for Longyearbyen.



§ 3-2 har vi tatt bort i sin helhet. Denne bestemmelsen gjelder forbud mot å la husdyr gå løs
på eller ved offentlige plasser uten forsvarlig tilsyn. Det fremgår klart av veiledning at
hundehold ikke reguleres av denne bestemmelsen da dette må reguleres av hundeloven og
ikke i lokale politivedtekter. Det er første og fremst hundehold som eventuelt er et problem i
Longyearbyen og ikke øvrige husdyr, derfor foreslår administrasjonen at denne bestemmelsen
faller ut.
Til orientering gjelder ikke hundeloven på Svalbard, men vi har en egen forskrift om båndtvang
for hund på Svalbard fra 2002. Dersom Lokalstyret mener at forskriften har mangler kan
Lokalstyret sende forslag om endringer til klima og miljødepartementet som har utarbeidet
forskriften.



§§ 3-3 og 3-4 i malen har vi også valgt å ikke ha med, da vi ikke ser dette som nødvendig i
Longyearbyen.
§§ 3-3 og 3-4 som vi ikke har tatt med lyder slik:
«§ 3-3. Aktiviteter
Politiet kan forby enhver form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når
dette er påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.
§ 3-4. Ferdsel på islagt vann eller sjø
Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen
på islagt vann eller sjø.»



I § 3-5 har vi etter dialog med Sysselmannen endret ordlyden til at avsperring av offentlig sted
skal meldes til politiet. Sysselmannen ser det ikke som nødvendig at det stilles vilkår om å
innhente tillatelse, slik det fremgår av malen.



I § 4-3 og 4-4 har vi byttet ut ordet «fortau» med «umiddelbar nærhet til hus». Dette da det for
eksempel i gågaten ikke er et klart avgrenset fortau, og at ordlyden «umiddelbar nærhet til
hus» derfor er mer passende i Longyearbyen.



Når det gjelder § 6-1 lek på kirkegård og gravplass, har vi hatt dialog med kirken om denne
bestemmelsen. Det er et ønske fra kirken at denne bestemmelsen blir med, da det er planer
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om å flytte eksisterende kirkegård grunnet rasfare ved nåværende plassering. Ny kirkegård
ønskes plassert i nærheten av Svalbard kirke. Dette er et området det vanligvis ferdes mye
turister. Kirken ønsker derfor at denne bestemmelsen beholdes.


Kapittel 7 Arrangementer på offentlig sted og kapittel 8 pantelånvirksomhet kan ikke
administrasjonssjefen se at det er nødvending å ha med i Longyearbyen

Forslag til lokale politivedtekter ligger vedlagt.
Administrasjonssjefens anbefaling er at Lokalstyret vedtar å legge forskrift om politivedtekter for
Longyearbyen lokalstyre, Svalbard, ut til offentlig høring slik de ligger vedlagt.
Vedlegg:
1
Rundskriv - Mal for normalpolitivedtekter med veiledning
2
Forslag til Politivedtekter for Longyearbyen arealplanområde

Andre vedlegg (ikke vedlagt):

