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Formannskapet har i møte 24.04.2012, sak 58/12 fattet følgende vedtak:

1. Leirfjord formannskap støtter departementets forslag til endring i politiloven med
tilhørende forskrift, jfr saksutredningen.

2. Under forutsetning av at lovendringen blir vedtatt, legges sak fram for politisk
behandling for tilpasning av kommunale politivedtekter.

Saksutredningen som ligger til grunn for vedtaket følger vedlagt.

Med hilsen
ri —ur".

Terje Evertsen
ressurs- og utviklingssjef

LEIRFJORD KOMMUNE

Gradering

Postadresse Beseksadresse E-postadresse Organisasjonsnr. NO 945034572 MVA
Leirfjord kommune Kommunehuset postmottak@Ieirfjord.kommune.no Innbet. av skatt: Bankgiro 6345.06.18227
8890 Leirfjord Leland Hjemmeside Kommunekassen: Bankgiro 4540.05.00103
Telefon  75 07 40 00 Telefaks  75 07 40 01 www. leirfjord.kommune.no



LEIRFJORD KOMMUNE

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

HØRING- FORSKRIFT OM KOMMUNAL HÅNDHEVING AV POLITIVEDTEKTER

Saksbehandler: Terje Evertsen Arkivsak: 12/272-4
Arkivkode: X31

Klageadgang: Nei
Saksnr.: Utval Møtedato
58/12 Formannskapet 24.04.2012

HØRING- FORSKRIFT OM KOMMUNAL HÅNDHEVING AV POLITIVEDTEKTER

Rådmannens innstilling:

Behandling/vedtak i Formannskapet den 24.04.2012 sak 58/12
Behandling:

Ma nar Johnsen fremmet føl ende forsla til vedtak:
1. Leirfjord formannskap støtter departementets forslag til endring i politiloven med

tilhørende forskrifi, jfr saksutredningen.
2. Under forutsetning av at lovendringen blir vedtatt, legges sak fram for politisk

behandling for tilpasning av kommunale politivedtekter.

Magnar Johnsens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Leirfjord formannskap støtter departementets forslag til endring i politiloven med

tilhørende forskrift, jfr saksutredningen.
2. Under forutsetning av at lovendringen blir vedtatt, legges sak fram for politisk

behandling for tilpasning av kommunale politivedtekter.

Saksutredning:
Det kongelige justis- og beredskapsdepartement har sendt ut forslag til forskrift om kommunal
håndheving av politivedtekter ut på høring.. Høringsnotatet sendes ut til et stort antall ulike
instanser med juridisk tilknytning. I tillegg sendes utkastet til Kommunenes sentralforbund
(KS) og til den enkelte kommune. KS er kommunenes interesseorganisasjon og sitter inne
med en sterk juridisk kompetanse og har i tillegg solid kjennskap til kommune som
organisasjon. De fleste kommuner vil stille sin lit til at KS ivaretar deres interesse på en
betryggende måte, gjennom sin høringsuttalelse. Leirfjord formannskap har imidlertid bedt t å
få saken opp til politisk behandling.

Høringsnotatet er tilgjengelig på departementets internettside www.re 'erin en.nord.

Høringsnotatet tar utgangspunkt i forslag til endring i politilovens § 14, Prop. 162 L (2009 —
2010) der det foreslås endringer i paragrafens 3 ledd, der paragrafens 1. og 2 ledd skal kunne



håndheves av kommunen, eller personer utnevnt av kommunen. Høringsnotatet bygger videre
på departementets vurderinger rundt lovendringen, som avslutningsvis oppsummeres til et
forslag til forskift om den kommunal håndheving av vedtektene.

Forslaget lyder som følger:

Formål.
Forskriften skal sikre ensartet og effektiv sanksjonering av vedtekter som håndheves av
kommuner etter politilovens § 14 tredje ledd.

Virkeområde.
Forskriftene får anvendelse i kommuner som vedtar håndheving etter politilovens § 14 tredje
ledd, og regulerer utøvelsen av adgangen til håndheving av vedtekter fastsatt etter politilovens
§ 14 første og andre ledd.. 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 rent og ryddig på fortau eller tilsvarende område i
umiddelbar tilknyting til eiendom.

c. Hus eller grunneieres plikt il å rydde for snø og strø når det er glatt.
d. Hus eller grunneiers plikt til å sikre ferdsel uten hinder av snø- og takras og gjenstander

på eller ut over fortau.

Adgang til å ilegge overtredelsesgebyr.
Kommunen, eller personer utpekt av kommunen, kan ilegge overtredelsesgebyr for
overtredelser av bestemmelser som nevnt i § 2.

Overtredelsesgebyr kan ikke ilegges dersom overtredelsen er håndhevet av politiet.
Politiet kan ikke håndheve overtredelser som håndhevet av kommunen.

Overtredelsesgebyrets størrelse.
For overtredelser av bestemmelser som nevnt i § 2 boktav a kan ilegges et

overtredelsesgebyr
på 500 eller kr. 1000.
For overtredelser av bestemmelser som nevnt i § 2 bokstav b og c kan ilegges et
overtredelsesgebyr på kr. 1000 eller kr. 1500.

Side 2 av 3

Overtredelsesgebyr kan ilegges enkeltpersoner eller foretak, eier av hus eller grunn og den
som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn. Overtredelsesgebyr kan ilegges
foretak selv om det ikke kan ilegges noen enkeltperson.

Begrensninger i adgang til å ilegge overtredelsesgebyr.
Overtredelsesgebyr skal ikke ilegges når overtredelsen må anses unnskyldelig på grunn av
sykdom, alderdom eller annen årsak, eller dersom overtredelsen skjer som følge av
uforskyldte hindringer som den ansvarlige ikke med rimelighet kan overkomme.

Særlig alvorlige overtredelser skal håndheves av politiet. Som særlig alvorlige
overtredelser regnes overtredelser av særlig omfang eller som medfører stor risiko for liv
eller helse.



Side 3 av 3

For overtredelser av bestemmelser som nevnt i § 2 bokstav d om sikring av ferdsel mot
gjenstander på eller utover fortau kan ilegges et overtredelsesgebyr på kr. 500 eller kr.

1000.
For overtredelse av bestemmelser i vedtektene som nevnt i § 2 bokstav 2 d om sikring av
ferdsel
mot snø- og isras fra tak kan ilegges et overtredelsesgebyr på kr. 1500, kr. 3000 eller kr.

5000.
Ved avgjørelse av hvilket overtredelsesgebyr som skal ilegges skal overtredelsens

karakter,
omfang, varighet og virkning tas i betraktning. For gjentatte eller alvorlig overtredelse

kan
overtredelsesgebyret etter første til fjerde ledd forhøyes med 50%. Som alvorlig

overtredelse
regnes overtredelser av stort omfang, som medfører stor ulempe for publikum, eller

potensiale
for stor skade eller lignende.

Ileggelse av overtredelsesgebyr.
Overtredelsesgebyr skal ilegges på stedet ved at blankett med gebyr og innbetalingskort

leveres
overtrederen eller representant for denne. I særlig tilfeller kan gebyret sendes i posten.
Ved ileggelse av overtredelsesgebyr på stedet kan overtrederen kreve at kommunens

kontrollør
legitimerer seg.

Er gebyret ikke betalt innen tre uker etter ileggelsen, forhøyes det med 50%. Dette gjelder
selv

om gebyret er påklaget.
Overtredelsesgebyret tilfaller kommunen.

Klage.
Ilagt overtredelsesgebyr kan påklages til kommunen, eller den instans som er utpekt av
kommunen. Dersom vedtaket ikke endres eller oppheves skal saken sendes klageinstansen, jf.
Forvaltningslovens §28.
Klagen må fremmes innen tre uker fra mottakelsen ileggelsen av overtredelsesgebyret. Ved
beregning av frist og utforming av klagen gjelder forvaltningslovens §§ 29 til 32.

Iklafttredelse.
Forskriften gjelder fra 1. juli 2012.

Det presiseres at formannskapet i denne saken skal ta stilling til Det kongelige justis- og
beredskapsdepartementets forslag til forskriftene, og ikke til hvorvidt kommunen skal innføre
håndheving etter politilovens § 14 tredje ledd,

Det gis ikke innstilling i saken.


