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Møtedato

Administrasjonssjefens anbefaling:
Lokalstyret vedtar politivedtekter for Longyearbyen arealplanområde slik de er vedlagt i saken.,
vedlegg datert 20.5.2020. Administrasjonssjefen bes oversende vedtektene til Politidirektoratet for
endelig stadfestelse.
Lokalstyret delegere sin avgjørelsesmyndighet etter politivedtektene til administrasjonssjefen.
Administrasjonssjefen innarbeider dette i det politiske delegasjonsreglementet.

Saksopplysninger:
I Lokalstyret 11. februar 2020, sak 4/20, ble forslag til politivedtekter for Longyearbyen
arealplanområde lagt ut på høring.
Pga. Covid-19 ble høringsfristen utsatt til etter påske. Det er kommet inn et innspill til vedtektene fra
grunneier, Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), se vedlegg.

Vurdering:
Det er kun kommet et innspill til politivedtektene som ble lagt ut på høring.
NFD uttaler at de ikke har merknader til LLs forslag om å lage politivedtekter, men at de ikke ser at det
er åpenbart for dem at plikter som å måke snø etter snøras fra taket, eller å sørge for rengjøring av
lys- og luftegraver er oppgaver som skal ligge hos grunneier/Staten. NFD uttaler at det kan se ut som
vedtektene ikke har tatt høyde for at det er kun er en grunneier i hele Longyearbyen planområdet.
I kapittel 4, §§ 4-1 til 4-4, og § 1-2 står det i forslaget som ble lagt ut på høring at «eier av hus eller
grunn...». Administrasjonssjefen anbefaler at «eller grunn» strykes i denne omgang for å imøtekomme
NFD. Det vil si at det kun er hus eier som får ansvar etter kapittel 4. Administrasjonssjefen er fortsatt
av den oppfatning at grunneier, altså NFD, også må ta et ansvar etter kapittel 4 hvis ikke huseier
følger opp. Administrasjonssjefen vil diskutere dette nærmere med NFD for å finne en løsning som
begge kan akseptere. Om dette tas inn i de pågående forhandlingene med NFD om ny ansvarsavtale
eller løses på annen måte må administrasjonssjefen ha en dialog med NFD om. Dersom man ikke
kommer til enighet er det ikke noe i veien for å revidere politivedtektene å ta inn eier av grunn ved en
senere anledning, hvis dette er beste løsningen.
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Politivedtektene må oversendes Politidirektoratet for endelig stadfestelse.
Det følger av politivedtektene § 9-3 at det er Longyearbyen lokalstyre som skal følge opp en del
bestemmelser i vedtektene. Administrasjonssjefen anbefaler at lokalstyret delegerer denne
myndigheter til administrasjonssjefen, og at administrasjonssjefen innarbeider dette i politisk
delegasjonsreglement.

Vedlegg:
1 Forslag til Politivedtekter for Longyearbyen arealplanområde
2 Svar på Longyearbyen lokalstyres forslag til politivedtekter i Longyearbyen arealplanområde

Andre vedlegg (ikke vedlagt):

