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Administrasjonssjefens anbefaling:
Saken legges fram uten anbefaling.

Saksopplysninger:
Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har sendt på høring ny forslag om skyteforbud på Svalbard.
Høringsfristen er 10. juli. 2020.
I dag er det skyteforbud på Svalbard i og rundt Longyearbyen, på Adventfjorden og nærmere enn 500
meter fra bygninger og anlegg i Adventdalen. JD uttaler at i lys av samfunnsutviklingen på Svalbard de
senere år, med økt ferdsel i og rundt de bebygde områdene, er det nå nødvendig å justere
regelverket. Videre uttaler de at dagens regler om skyteforbud ikke omfatter alle de områder som i dag
er bebygd eller blir hyppig brukt til friluftsliv.
Følgende hovedendringer foreslås:
 Gjeldende skyteforbudssone rundt Longyearbyen utvides.
 Nye skyteforbudssoner opprettes i Barentsburg inkludert Vannposten, og i Pyramiden.
 Sonene vil fremgå av kart som inngår som en integrert del av forskriften istedenfor tekstlig
angivelse av sonen, slik det er etter gjeldende forskrift. Forskriftsfestede kart over de aktuelle
skyteforbudssonene vil etter departementets vurdering gjøre reglene mer tilgjengelige og
brukervennlige for publikum.
 Dagens forbud mot bruk av skytevåpen innenfor en avstand av 500 meter til skip og andre
fartøyer på Adventfjorden, og til enkelte typer installasjoner rundt Longyearbyen og i Adventdalen,
gjøres til generelle regler som vil gjelde for hele Svalbard.
Se vedlagt høringsnotat for nærmere beskrivelse.
JD tar sikte på at forskriften trer i kraft fra 1. august 2020.

Vurdering:
Administrasjonssjefen mener dette er en ren politisk sak og legger derfor fram saken uten noen
anbefalt høringsuttalelse. Administrasjonssjefen anbefaler AU å legger fram et høringsforslag i møte
som senere kan vedtas av lokalstyret 16. juni.
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