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Kommunestyret i Bjørnafjorden har 16.12.21 gjort følgjande vedtak:
 
Vedtak:
Bjørnafjorden kommunestyre vedtar uttale til forskrift om skyte‐ og øvingsfelt i sjø med følgande tillegg:
‐ Viser til høyringsbrevets pkt 5.5, (Påbud og håndheving) siste avsnitt, siste punktum hvor det står at forsvaret kan
innbringe personer som forstyrrer militær øvingsaktivitet. Det er svært inngripende at forsvaret skal kunne
arrestere borgere i fredstid. Derfor foreslås det følgende setning: "Forsvaret gis ikke anledning til å innbringe
personer da dette er en politioppgave"
‐ Viser til høyringsbrevets pkt 5.6 (Skytefeltinstruks). Forsvaret skal etablere egen skytefeltinstruks for hvert
enkelt skytefelt. Her bør kommunen gis mulighet til å påvirke instruksen. Derfor foreslås det følgende setning:
"Kommunen må være høyringspart og gis mulighet til å komme med innspill til skytefeltinstruks til lokale
skytefelt"
I Bjørnafjorden videreføres et skytefelt, dette ligger geografisk midt i fjorden i østlige del og strekker seg fra
Vinnes i vest til Nordtveitgrend i øst. Og heter i dag Strandvik skytefelt. For å synliggjøre kommunen bedre ønskes
følgende endring tillegg til høyringsuttalen: "Skytefelt Strandvik endrer navn til skytefelt Bjørnafjorden"
‐ Viser til berørte bedrifter og de konsekvenser det setter for disse, og foreslår derfor følgende tillegg i
høyringsuttalen:
‐"Skytefelt (Strandvik) bes flyttet vestover slik at vi bedre ivaretar både forsvaret, sivilbefolkningen, bedriftene og
fiskehelsen. Dette vil sikre en god og forutsigbar fremtid for alle parter.
 
Høyringssvaret og protokoll frå kommunestyremøte følg vedlagt.
 
 
Vennleg helsing
 
Tor Nagelgaard
Rådgjevar
Telefon +47 41633557
 

 
 
Eg gjer merksam  på at dette ikkje er ein privat e‐postadresse; både inngåande og utgåande epost vert vurdert for
ev. journalføring i kommunen sitt sak‐ og arkivsystem.
 


