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Lov om statsbidrag til anlegg av skytebane

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.06.2013
10.
Repr. Kjelland Larsen (AP) stilte spørsmål om det skal være et eget skytebaneutvalg i
kommunen.
Rådmannen undersøker saken.
Det er ikke krav om eget skytebaneutvalg som kommunalt utvalg, men det er regler om utvalg for statstilskudd til skytebaner.
Ettersom arealet til skytebane er avklart i kommuneplanen, er det ikke behov for skytebaneutvalg.

Skytebaneloven
Lov om statsbidrag til anlegg m.v. av skytebaner av
5. april 1974.
§1
Til kjøp eller leie av grunn til skytebane og til anlegg
og ombygging av slik bane, kan det ytes statsbidrag
med inntil halvparten av kostnadene. Dette gjelder
ikke anskaffelse
av skytterhus. Den del av kostnadene
som ikke dekkes av statsbidraget, skal på forhånd
være skaffet til veie av kommunen eller skytterlaget. Det er
et vilkår for statsbidrag at skytterlaget er tilsluttet Det
frivillige Skyttervesen, at det er aktivt og i sin siste årsberetning
har oppført minst 20 aktive skyttere.
Skytterlag som mottar statsbidrag etter første ledd,
plikter å vedlikeholde banen.
§2
Dersom det skal ytes statsbidrag etter §1, må valg av
baneområde, kjøp eller leie av grunn samt avgjørelse om
ombygging eller utvidelse av en allerede eksisterende
bane, foretas av et utvalg som består av like mange
medlemmer valgt av skytterlaget og kommunestyret.
Antall medlemmer bestemmes av kommunestyret.
§3
Kongen kan gi nærmere forskrifter til gjennomføring
og utfylling av loven, herunder om hva det kan ytes
bidrag til, om vilkårene for bidrag, om fremgangsmåtene
ved søknad om bidrag og utbetaling av dette og
om plikter som bidraget medfører.
§4
Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.
Fra samme tid oppheves lov av 3. august 1897 nr. 10
om Anlæg af skydebaner med statsbidrag.
vedlikeholde banen.
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