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Administrasjonens forslag 
Horten kommune støtter forslaget om ny forskrift for kommunal håndheving av 
politivedtekter. 
 
 
30.04.2012  Kommunestyret 
 
Vedtak: 
 
Horten kommune støtter forslaget om ny forskrift for kommunal håndheving av 
politivedtekter. 
 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
 
23.04.2012  Formannskapet 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Er lik administrasjonens forslag. 
 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 



 

 
 



 

SAKSOPPLYSNINGER 
 
Bakgrunn  
Saken kommer opp fordi politivedtekter, og håndhevingen av disse, vurderes å være av stor 
lokalpolitisk betydning. 
 
Faktiske forhold 
Justisdepartementet har sendt ut på høring ”kommunal håndheving av politivedtekter”, med 
svarfrist 15. mai 2012. 
 
Høringsbrev: http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing-
kommunal-handheving-av-politivedt/horingsbrev.html?id=672645 
 
Høringsnotat: http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing-
kommunal-handheving-av-politivedt/horingsnotat.html?id=672643 
 
Lover og forskrifter 
Politiloven 
 
Vurderinger 
Horten kommune har egne politivedtekter (sist endret 2006), som regulerer ferdsel, ro og 
orden, offentlige arrangementer osv. Det er i dag politiet som håndhever politivedtektene. 
Saken handler ikke om selve politivedtektene, men om håndhevingen av dem. 
 
Forslaget om å avvikle forsøksordningen om kommunal håndheving av politivedtekter, og 
forskriftsfeste dette, vil innebære en frivillig mulighet for kommunene. 
 

”§ 2. Virkeområde 

Forskriften får anvendelse i kommuner som vedtar håndheving etter politiloven § 

14 tredje ledd, og regulerer utøvelsen av adgangen til håndheving av vedtekter fastsatt 

etter politiloven § 14 første ledd nr. 1 og 2. Slik adgang til kommunal håndheving 

omfatter overtredelser av bestemmelser i vedtektene om 

a) å hindre tilgrising på steder som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig 

ferdsel, 

b) hus eller grunneiers plikt til å holde det rent og ryddig på fortau eller tilsvarende 

område i umiddelbar tilknytning til eiendommen, 

c) hus eller grunneiers plikt til å rydde for snø og strø når det er glatt, og om 

d) hus eller grunneiers plikt til å sikre ferdsel uten hinder av snø- og takras og 

gjenstander på eller ut over fortau” 

 
Administrasjonen vurderer at forslaget i høringen vil gi kommunene økt lokal valgfrihet – noe 
som også innebærer mulighetene for økte forskjeller i kommunenes oppgaveløsning. 
 
Økonomiske konsekvenser 
En forskrift som innebærer en frivillig mulighet, gir ingen kostnader for kommunen. Dersom 
kommunen skulle vedta å håndheve politivedtektene selv, vil det påløpe kostnader som det 
bør redegjøres for i egen sak. 
 
Miljøkonsekvenser 
Ingen 
 
Konklusjon/anbefaling 
Administrasjonen vektlegger det positive i økt lokal valgfrihet, og anbefaler kommunestyret å 
gi sin tilslutning til ny forskrift. 
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