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FOR KOMMUNENE

har utarbeidet

en ny normalpolltivecltekt

Bakgrunnen
er at det i løpet av de siste årene
bestemmelser
er tatt inn, samtidig som andre

politivedtekt

Den enkelte

normalpolitivedtekt

kommunes

nye vedtekter

for kommunene

2018

—

med kommentarer.

har skjedd en del endringer
bestemmelser
som tidligere

som innebærer
at ny
kunne reguleres i

Den nye normalpolltivedtekter

av 31. mai 1996.

eksisterende

politivedtekter

såfremt de ikke strider

ledd. Det er imidlertid

13.02.2018

AV 13. FEBRUAR

er tatt ut fordi de nå reguleres av annen lovgivning.

avløse tidligere

revidert.

Oslo,

lovens forutsetning

Denne prosessen omfatter

er fortsatt

mot bestemmelsene
at kommunale

både behandling

gjeldende

i politiloven,
poiitivecltekter

i kommunale

inntil

de erstattet

jf. politiloven

med

§ 31 annual

blir gjennomgått

og

organer og etterfølgende

godkjenning.

Endringer
Foruten språklig gjennomgang
og oppgraderte
Iovhenvlsnlnger
i samtlige kapitler,
bygger
den nye normalpolitivedtekten
på et nytt paragrafsystem
med kapittelvis
nummerering.
Dette

er gjort for å opprettholde

systematikken

i tilfeller

der kommuner

fjerne bestemmelser
under det enkelte kapittel.
Kapittel VII om dyr og kapittel IX om barn er opphevet
eller opphevet.
Kapittel

1. Alminnelige

Kapittelet

ønsker å legge til eller

og bestemmelsene

er omredigert

bestemmelser

er videreført

uten vesentlige

Kapittel 2. Orden på offentlig

endringer.

sted

§ 2-1 inneholder
et nytt annet ledd om nattero. Bestemmelsen
har I de senere
stadfestet
i flere kommunale
vedtekter
og en standardtekst
er derfor tatt inn i
normalpolitivedtekten.

år blitt
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§ 2-2 er en ny bestemmelse
som gjelder kjøring, camping mv. i parker, grøntarealer
og
friområder
o.l. Bestemmelsen
åpner for at kommuner
i politivedtekt
kan ta inn bestemmelser
som regulerer bruk og parkering
av motorkjøretøyer
og camping, telting mv. i offentlige
parker, grøntarealer,
friområder
o.l. Da dette synes å være forhold som vil være aktuelle for
flere kommuner,
har direktoratet
valgt å ta inn en standardisert
formulering.
§ 2-4 er en ny bestemmelse
som gir adgang til å forby eller sette vilkår tigging. Hjemmelen
for slik regulering
ble tatt inn i politiloven
§ 14 første ledd nr. 8 ved lovendring
av 20. juni
2014 nr. 48.
Kapittel 3. Sikring av ferdselen
Kapittelets
bestemmelser
er omplassert
av regeltekniske
hensyn. §§ 3-3 og 3-4 er
bestemmelser
der politiet kan forby en bestemt aktivitet,
§§ 3—5, 3—6 og 3—7 krever tillatelse
fra eller melding til politiet, mens §§ 3—8 og 3-9 inneholder
plikter som hviler på den enkelte
eier eller ansvarlige.
5 3—2 om dyr er flyttet fra tidligere kapittel VII til kapittel 3, da bestemmelsen
må ses i lys
av sikringshensyn.
Kapittel 4. Renhold på offentlig sted
Det er foretatt en regelteknisk
endring i kapittelet
for å skille mellom de ordinære
som påhviler eier og de plikter som kun kan pålegges eier dersom kommunen
kan
dokumentere
at det foreligger
lokal etablert sedvane i nærmere angitte områder.
Bestemmelser
som krever slik dokumentasjon
fremgår nå av § 4—4. Dette innebærer
realitetsendring
av innholdet
i kapitlet.

plikter

ingen

Kapittel 5. Hindre forsøpling
og tilgrising
Kapittelet
er videreført
uten vesentlige
endringer.
Kapittel 6. Offentlige anlegg
Kapittelet
er videreført
uten vesentlige

endringer.

Kapittel 7. Arrangementer
på offentlig sted
§ 7-3 om barns tilgang til offentlig arrangement
IX om barn. For øvrig følger ingen realitetsendring

Kapittel 8. Panteiånervirksomhet
Nytt kapittel om pantelånervirksomhet
ikke lengre
formulering
Kapittel

regulert i annen lovgivning
som tidligere er stadfestet.
9. Forskjellige

er flyttet til kapittel
av innhoidet.

som er hjemlet

i politiloven

og det anses hensiktsmessig

7 fra tidligere

kapittel

§ 14 nr. 7. Forholdet er
å innta

en standardisert

bestemmelser

§ 9-3 er en ny bestemmeise som gir kommunen adgang til å håndheve paragrafens angitte
bestemmelser i politivedtekt. Kommunens adgang til slik håndheving er nå hjemlet i
politiloven

§ 14 tredje

Iedd ved lovendring

av 17. desember

2010 nr. 87.

Bestemmelser
som ikke er videreført
Tidligere § 5 annet Iedd om forbud mot å bære ladd skytevåpen
forholdet
i dag reguleres av straffeloven
(2005) § 189.
Tidligere

§ 21 tredje

Iedd, §§ 23 - 25 om forhold

knyttet

på offentlig

sted, da

til hund og hundehold,

da
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forholdene

nå reguleres

hunder og hundehold

i hundeloven

i gjeldende

av 4. juli

politivedtekter,

2003 nr. 74. Alle bestemmelser

ble opphevet

31. desember

knyttet

til

2006 med

hjemmel i hundeloven
ä 32. Samtidlg ble politiloven
§ 14 endret slik at det ikke lenger er
adgang til å gi bestemmelser
i politivedtekt
om hunder og hundehold,
jf. § 14 første ledd nr. 1
siste setning. Hundeloven
inneholder en omfattende
regulering
av hundehold,
og lokale

bestemmelser

om hundehold

må gis i lokal forskrift

§ 6 annet og fjerde ledd. Lokal forskrift
kommunestyret
eller av andre organer
kommunelovens
regler. Før en forskrift
kommunen.

i medhold av hundeloven,

jf. hundeloven

om hundehold
(båndtvang
m.m.) fastsettes
av
som er delegert myndighet
i samsvar med
kan bli vedtatt,
må et forslag være sendt på høring

i

'I en

Odd

eidar

Humlegård

politidirektør
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