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Vedlegg:
1. Gjeldende politivedtek i Lenvik kommune.
2. Skriv fra Justis- og beredskapsdepartementet av 15.2.2012 — Høring — forslag til

forskrift om kommunal håndheving av politivedtekter.

Kort sammendrag:
Justisdepartementet har ved skriv 15.2.2012 sendt på høring forslag til ny forskrift
om kommunal håndheving av politivedtekter.

Saksopplysninger:
Justis- og beredskapsdepartementet skriver slik 15.2.2012 vedr. Høring — forslag til
forskrift om kommunal håndheving av politivedtekter:

Justisdepartementet sender med dette forslag til ny forskrift om kommunal håndheving
av politivedtekter på horing. Forskriften skal sikre ensartet og effektiv sanksjonering av
vedtekter som håndheves av kommunen etter politiloven § 14 nytt tredje ledd, jf. lov 17.
desember 2010 nr. 87 om endringar i politilova m.m.

Høringsnotatet er tilgjengelig på departementets internettsider www.re "e en.no 'd
under «Dokumenter»/«Høringer». Dokumentet kan også fås ved henvendelse til
saksbehandler på telefon 22 24 51 70.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Vi ber om at adressatene vurderer om
høringsnotatet skal forelegges underliggende etater og organer som ikke står oppført
på høringslisten. Eventuelt ber vi høringsinstansene om å konferere med
underliggende etater og inkludere deres synspunkter i høringsuttalelsen. Høringen er
åpen også for andre enn instansene som står oppført på høringslisten.
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Eventuelle merknader til forslagene bes sendt på e-post til stmottak@.d.de .no,
alternativt per post til  Justisdepartementet, postboks 8005 Dep, 0030 Osloinnen 15.
mai 2012.
I høringsnotatet er bakgrunnen for forslaget beskrevet slik:

Bakrunnen for forslaget som er sendt på høring er at Oslo, Trondheim og
Bergen kommuner i 2004, 2005 og 2007 har gjennomført prøveordning med
kommunal håndheving av de lokale politivedtektene om renhold og
vintervedlikehold av fortau, jf. lov jf. lov 26. juni 1992 nr, 87 om forsøk i
offentlig forvaltning. Tilbakemeldingene etter kommunenes evaluering av
forsøksordningen var positive, og tilsa at den ble etablert permanent for alle
interesserte kommuner.

Ved lov 17. desember 2010 nr. 87 om endringar i politilova m.m. fikk
politiloven § 14om politivedtekter et nytt tredje ledd om kommunal
håndheving. Bestemmelsen lyder:

Kommunale vedtekter som nevnt i første ledd nr. 1 og 2 kan i tillegg
håndheves av kommunen, eller personer utpekt av kommunen. Dette gjelder
likevel ikke opprettholdelseav ro og orden. Ved overtredelse av de kommunale
vedtektene som nevnt overfor kan kommunen, eller dets utpekte, ilegge
overtredelsesgebyr. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om
gjennomføringen av bestemmelsene i dette ledd, herunder hvilke deler av
ferdselen kommunene kan sikre.

Som vediegg til høringsnotatet følger forslag til forskrift om kommunal håndheving av
vedtekter slik.

Forslag til forskrift om kommunal håndheving av vedtekter
Gitt med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14 tredje ledd

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

§ 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
politioven § 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

§ 3. Adgang til  å  ilegge overtredelsesgebyr
Kommunen, eller personer utpekt av kommunen, kan ilegge overtredelsesgebyr for

overtredelse av bestemmelser som nevnt i § 2.
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Overtredelsesgebyr kan ilegges enkeltperson 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.

§ 4. Begrensninger i adgangen 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.

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

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.

Sak 47/12

§ 5. Overtredelsesgebyrets størrelse
For  overtredelse av bestemmelser som nevnt  i § 2 bokstav  a  kan ilegges et

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

overtredelsesgebyr på kr 1000 eller kr 1500.
For overtredelse  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 d om

sikring av ferdsel mot snø- og isras fra tak kan ilegges et overtredelsesgebyr på kr 1500, kr
3000 eller kr 5000.

Ved avgjørelsen av hvilket overtredelsesgebyr som skal ilegges skal overtredelsens
karakter, omfang, varighet og virkning tas i betraktning. For gjentatt 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.

§ 6. Ileggelsen av overtredelsesgebyr
Overtredelsesgebyr skal ilegges på stedet ved at blankett med gebyr og

innbetalingskort leveres overtrederen eller en representant for denne. I særlige tilfeller
kan gebyret sendes i posten.

Ved ileggelse av overtredelsesgebyr på stedet kan overtrederen kreve at
kommunens kontrollører 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.

§ 7. 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. forvaltningsloven § 28.

Klage må fremmes innen tre uker ileggelsen av overtredelsesgebyret Ved
beregning av fristen og utforming av klagen gjelder forvaltningsloveng 29 til 32.

§ 8. Ikrafttredelse
Forskriften gjelder fra 1. juli 2012.

For øvrig vises det til vedlegget hva gjelder kommentar til de enkelte bestemmelser i
forslaget.
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Saken fremmes til behandling i formannskapet og kommunestyret med slik

Lenvik rådhus, 2. mars 2012.

Margrethe Hagerupsen
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Vurdering:
Lenvik kommunes politivedtekt har bestemmelser om renhold på offentlig sted i §§
14, 15, 16 og 17 og bestemmelse om tilgrising i §§ 18 og 19. Oppfølging av
bestemmelser utføres av politiet, jf. vedtektens § 25 — pliktforsømmelse.

Forslaget som er sendt på høring vil gi de kommuner som ønsker det myndighet til å
iverksette sanksajoner og i høringsnotatet er dette beskrevet slik:

Departementet foreslår en egen formålsparagraf som i tråd med
proposisjonen fastslår at forskriften skal sikre ensartet og effektiv
sanksjonering av vedtekter som håndheves av kommunen etter politiloven §
14 tredje ledd.

Hovedregelen er at vedtekter fastsatt etter politiloven § 14 første ledd
håndheves av politiet, jf. § 14 annet ledd. Ordningen med adgang for
kommunen til å håndheve vedtekter fastsatt etter politiloven § 14 nr. 1 og 2 er
frivillig, og forskriften må klart angi at den kun kommer til anvendelse for
kommuner som aktivt velger å bruke den. Bruk av adgangen til kommunal
håndheving forutsetter anvendelse av forskriften, slik at dette er to sider av
samme beslutning.

Innstilling:
Lenvik kommune gir slik uttalelse til forslag til forskrift om kommunal håndheving av
vedtekter, jf. høringsdokument fra Justis- og beredskapsdepartementet 15.2.2012:



Behandlingivedtak i Lenvik formannskap den 13.03.2012 sak 28/12
Tilstede samtlige 7 medlemmer
Vedtaket var enstemmig.

Ordføreren fremmet slikt forslag til vedtak:
Saka utsettes i dagens møte.

Avstemming:
Utsettelsesforslaget settes under avstemming.
- enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak (forslag fra ordføreren — enstemmig):

Saka utsettes i dagens møte.

Behandling/vedtak i Lenvik formannskap den 17.04.2012 sak 33/12
Tilstede samtlige 7 medl/varamedlemmer
Vedtaket var enstemmig

Avstemming:
Ordførerens forslag til uttalelse settes under avstemming.
- enstemmig vedtatt.
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Ordføreren fremmet slikt forslag til innstilling:
Lenvik kommunestyre slutter seg til forslag til forskrift om kommunal håndtering av
vedtekter, jfr. høringsdokument fra Justis- og beredskapsdepartementet 15.02.2012.

Lenvik kommunestyre er tilfreds med at kommunene gis myndighet til å iverksette
sanksjoner fastsatt etter politiloven § 14 nr. 1 og 2.

Lenvik kommunestyre ber rådmannen om å iverksette revidering av politivedtektene
for Lenvik kommune, særlig med tanke på å redusere de utilsiktede ulempene
vedtektenes § 21 har for næringsdrivende innen primærnæringene.

Lenvik kommune vil vurdere å tiltre myndigheten for sanksjonering i forbindelse med
revidering av politivedtektene for Lenvik.



Formannskapets innstilling (ordførerens forslag ti! uttalelse enstemmmig):

Lenvik kommune gir slik uttalelse til forslag til forskrift om kommunal håndheving av
vedtekter, jf. høringsdokument fra Justis- og beredskapsdepartementet 15.2.2012:

Lenvik kommunestyre slutter seg til forslag til forskrift om kommunal
håndtering av vedtekter, jfr. høringsdokument fra Justis- og
beredskapsdepartementet 15.02.2012.

Lenvik kommunestyre er tilfreds med at kommunene gis myndighet til å
iverksette sanksjoner fastsatt etter politiloven § 14 nr. 1 og 2.

Lenvik kommunestyre ber rådmannen om å iverksette revidering av
politivedtektene for Lenvik kommune, særlig med tanke på å redusere de
utilsiktede ulempene vedtektenes § 21 har for næringsdrivende innen
primærnæringene.

Lenvik kommune vil vurdere å tiltre myndigheten for sanksjonering i
forbindelse med revidering av politivedtektene for Lenvik.
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Behandling/vedtak i Lenvik kommunestyre den 26.04.2012 sak 47112
Tilstede samtlige 31 repr/vararepr.
Vedtaket var enstemmig.

Martin Ness AP gjorde oppmerksom på at de 2 siste avsnittene i innstillingen, gjelder
politivedtektene for Lenvik kommune (lokal forskrift).

Kommunestyrets vedtak (formannskapets innstilling — enstemmig):

Lenvik kommune gir slik uttalelse til forslag til forskrift om kommunal Kåndheving av
vedtekter, jf. høringsdokument fra Justis- og beredskapsdepartementet 15.2.2012:

Lenvik kommunestyre slutter seg til forslag til forskrift om kommunal
håndtering av vedtekter, jfr. høringsdokument fra Justis- og
beredskapsdepartementet 15.02.2012.

Lenvik kommunestyre er tilfreds med at kommunene gis myndighet til å
iverksette sanksjoner fastsatt etter politiloven § 14 nr. 1 og 2.

Lenvik kommunestyre ber rådmannen om å iverksette revidering av
politivedtektene for Lenvik kommune, særlig med tanke på å redusere de
utilsiktede ulempene vedtektenes § 21 har for næringsdrivende innen
primærnæringene.

Lenvik kommune vil vurdere å tiltre myndigheten for sanksjonering i
forbindelse med revidering av politivedtektene for Lenvik.
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FOR 2006-07-07 nr 913: Forskrift om politivedtekt, Lenvik
kommune, Troms.

DATO:

KATEGORI:

AVD/DIR:

PUBLISERT:

IKRAFTTREDELSE:

SIST-ENDRET:

ENDRER:

GJELDER FOR:

HJEM1V1EL:

SYS-KODE:

NÆRINGSKODE:

KUNNGJORT:

RETTET:

KORTTITTEL:

INNHOLD

FOR-2006-07-07-913

PV (Politivedtekter)

II 2006 hefte 3

2006-08-07

Kapittel II. Orden på offentlig sted
§ 3. Ro og orden på offentlig sted
§ 4. Sang og musikk, reklame m.m.
§ 5. Farlig eller skremmende virksomhet
§ 6. Hindringer
§ 7. Sport, lek
§ 8. Avsperring av fortau mv.
§ 9. Sprengningsarbeid
§ 10. Diverse arbeid
§ 11. Avvisere
§ 12. Fjerning av sperrer
§ 13. Ferdsel på islagt vann eller sjø

FOR-1992-01-06-46

Lenvik kommune, Troms.

LOV-1995-08-04-53-§14 , FOR-2000-11-16-1151
BG07b, DO2

9121

13.07.2006

Forskrift om politivedtekt, Lenvik

For å lenke til dette dokumentet bruk: http://www.lovdata.no/egi -wift/ldles?
doc—/lf/lt7lf-20060707-0913.html

Forskrift om politivedtekt, Lenvik kommune, Troms.

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser
§ 1. Offentlig sted
§ 2. Fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn

http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/pv/... 02.03.2012



FOR 2006-07-07 nr 913: Forskrift om politivedtekt, Lenvik kommune, Side 2 av 7

Kapittel III. Renhold på offentlig sted
§ 14. Fortau mv.
§ 15. Snøfall og takras
§ 16. Strøplikt
§ 17. Vannavløp

Kapittel IV. Hindre tilgrising
§ 18. Hindre tilgrising o.l.
§ 19. Avfall

Kapittel V. Offentlige anlegg
§ 20. Kirkegård

Kapittel VI. Dyr
§ 21. Husdyr m.m.

Kapittel VII. Arrangementer på offentlig sted mv.
§ 22. Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted
§ 23. Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.m.

Kapittel VIII. Barn
§ 24. Offentlig dans e.l.

Kapittel IX. Forskjellige bestemmelser
§ 25. Pliktforsammelse
§ 26. Straff
§ 27. Ikrafttreden

Forskrift om politivedtekt, Lenvik kommune, Troms.

Fastsatt av Lenvik kommunestyre 16. juni 2006 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet
(politiloven) § 14. Stadfestet av Politidirektoratet 7. juli 2006, jf. delegeringsvedtak 16. november
2000 nr. 1151.

§ 1.  Offentlig sted

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg e.1., plass,
bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller
bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 2.  Fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester,
bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.
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FOR 2006-07-07 nr 913: Forskrift om politivedtekt, Lenvik kommune, Side 3 av 7

Kapittel II. Orden på offentlig sted

§ 3. Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp,
sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass,
utsalgssted, holdeplass e.1., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de
pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden
eller regulere ferdselen.

§ 4. Sang og musikk, reklame m.m.

Den som på eller ut mot offentlig sted vil gjøre bruk av forsterkeranlegg, spre
opprop, annonser, reklame e.1., eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende
reklame, må sende melding til politiet.

§ 5. Farlig eller skremmende virksomhet

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1. å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue, sprettert eller lignende

2. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten at politiet på forhånd
har fatt melding. Melding kan unnlates i tidsrommet 31. desember kl. 1800 til 1.
januar kl. 0200.

3. å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe
for dem som ferdes der.

§ 6. Hindringer

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe som kan
være til hinder eller ulempe for ferdselen.

Markiser skal være anbragt så høyt at underkanten er minst 2,25 m over bakken.

§ 7. Sport, lek

Politiet kan forby aking, bading og annen form for sport, lek eller spill på
bestemt offentlig sted når dette er påkrevet av hensyn til ferdselen eller den
alminnelige orden.

§ 8. Avsperring av fortau mv.

Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at en gate, vei eller et annet
offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd
innhentes tillatelse fra politiet, som i tilfelle fastsetter nærmere vilkår.

http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docrootifor/lf/pv/... 02.03.2012
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§ 9.  Sprengningsarbeid

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på
forhånd meldes til politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

§ 10. Diverse arbeid

Oppføring, nedriving, reparasjon eller vedlikehold av bygning, graving eller
annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal
på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal
holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter
ansvarshavende for arbeidet å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er
forbundet med fare eller ulempe, dersom politiet ikke har fastsatt andre
sikkerhetstiltak.

§ 11. Avvisere

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks
sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller
ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet. Avvisere settes opp slik at de også
registreres av blinde og svaksynte.

§ 12. Fjerning av sperrer

Avsperringer, avvisere, stiger e.l. f.i ernes når det arbeid som er nevnt i § 9 og §
10 er utført eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 11 ikke lenger er til stede.

§ 13. Ferdsel på islagt vann eller sjø

Politiet kan forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann
eller sjø av sikkerhetsgrunner.

Den som skjærer åpninger i isen, skal innhegne åpningen på betryggende måte.

§ 14. Fortau mv.

Kapittel III. Renhold på offentlig sted

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys-
og luftegraver og innenfor tettbygd strøk også av fortau og rennesten i umiddelbar
tilknytning til eiendommen.

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/If/pv/... 02.03.2012



FOR 2006-07-07 nr 913: Forskrift om politivedtekt, Lenvik kommune, Side 5 av 7

§ 15. Snøfall og takras

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras og innenfor
tettbygd strøk også etter snøfall å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.

Snø og is kan legges langs kanten av fortauet, men ikke kastes ut i kjørebanen
eller legges ved rennesteinen.

Snø eller is fra gårdsplass, tomt eller hage må ikke kastes på offentlig sted.

§ 16. Stroplikt

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd strøk plikter å strø fortauet
utenfor eiendommen når det er glatt.

§ 17. Vannavløp

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau,
rennestein, grøft ei. holdes åpne.

Kapittel IV. Hindre tilgrising

§ 18. Hindre tilgrising o.l.

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1. å kaste/hensette glass, flasker, spiker, papir, fruktskall eller annet avfall,

2. å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot
offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg,
innretninger og transportmidler,

3 å henge opp kunngjøringer, plakater, e.1. uten politiets tillatelse.

Dette gjelder ikke oppslag på tavler e.1. som er godkj ent av kommunen til
slikt bruk, eller oppslag på eiendom om forhold som bare vedkommer
eiendommen.

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

4. å urinere.

§ 19. Avfall

Den som driver salg fra portrom, kiosk, gatekjøkken e.1., eller driver annen
lignende næringsvirksomhet på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området
ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten, og plikter å sørge for at det blir satt
opp et tilstrekkelig antall kurver for papir og avfall.
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Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet
avfall blir fjernet etter arrangementet.

§ 20. Kirkegård

Kapittel V. Offentlige anlegg

På kirkegård er det forbudt å sykle og ake eller å drive sport, lek eller annet som
ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

§ 21. Husdyr m.m.

Kapittel VI. Dyr

Det er forbudt å la hest, storfe, sau eller geit gå løs på eller ved offentlig sted
uten forsvarlig tilsyn.

Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.

Kapittel VII. Arrangementer på offentlig sted mv.

§  22. Søknadsplikt for arrangement på offtntlig sted

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av
underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et
omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller
vakthold, må innen en frist som politiet setter søke om dette.

Politilovens § 11 får tilsvarende anvendelse.

§ 23. Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.m.

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende
melding i god tid til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når
dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn
til ro og orden eller avvikling av trafikken.

§ 24. Offentlig dans e.l.

Kapittel VIII. Barn

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller lignende allment
tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte.
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§ 25. Pliktforsømmelse

Kapittel IX. Forskjellige bestemmelser

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller
pålegg gitt med hjemmel i vedtekten, kan politiet la det utføre på vedkommendes
bekostning.

§ 26. Straff

Overtredelser av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes
etter politiloven § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere
straffebestemmelse.

§ 27. Ikrafttreden

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Fra samme tid opphører forskrift 6. januar 1992 nr. 46 om politivedtekt, Lenvik
kommune, Troms, å gjelde.

Databasen sist oppdatert 24. feb 2012
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Høringsnotat - forslag til forskrift om kommunal håndheving av
poliiivedtekter

Innledning og bakgrunn

Oslo, Trondheim og Bergen kommuner har siden henholdsvis 2004, 2005 og 2007

gjennomført en prøveordning med kommunal håndheving av de lokale politivedtektene

om renhold og vintervedlikehold av fortau, jf. lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i

offentlig forvaltning. Tilbakemeldingene etter kommunenes evaluering av

forsøksordningen var positive, og tilsa at den ble etablert permanent for alle

interesserte kommuner.

Ved lov 17. desember 2010 nr. 87 om endringar i politilova m.m. fikk politiloven § 14 om

politivedtekter et nytt tredje ledd om kommunal håndheving. Bestemmelsen lyder:

Kommunale vedtekter som nevnt i første ledd nr. 1 og 2 kan i tillegg håndheves av

kommunen, eller personer utpekt av kommunen. Dette gjelder likevel ikke opprettholdelse

av ro og orden. Ved overtredelse av de kommunale vedtektene som nevnt overfor kan

kommunen, eller dets utpekte, ilegge overtredelsesgebyr. Departementet kan i forskri gi

nærmere regler om giennomføringen av bestemmelsene i dette ledd, herunder hvilke deler

av ferdselen kommunene kan sikre.

Den vedtatte endringen er ikke trådt i kraft. Som det fremgår av Prop. 163 L (2009-

2010) Endringar i politilova m.m. (proposisjonen) kom Justisdepartementet etter en

samlet vurdering til at det bør gis en sentral forskrift for å sikre ensartet praktisering av

regelverket i kommunene I Innst. 87 L (2010-2011) støttet justiskomiteen

departementets vurdering. Etter komiteens oppfatning vil sentrale retningslinjer styrke

borgernes rettssikkerhet og forenkle kommunenes arbeid med å håndheve reglene.

Det er på denne bakgrunn også en forutsetning for ikrafttredelse av lovendringen at en

ny forskrift med nærmere bestemmelser om gjennomføringen av ordningen er fastsatt.

I dette høringsnotatet legger Justisdepartementet frem forslag til slik forskrift om

kommunal håndheving av vedtekter fastsatt etter politiloven § 14 første ledd nr. 1 og 2.

Departementet tar sikte på at nytt regelverk kan tre i kraft 1. juli 2012.

Forskriftsforslaget er utarbeidet i samsvar med de føringer om innholdet som ble gitt i

proposisjonen, jf. blant annet departementets vurdering i kapittel 2.6.5.3:

«Departementet dreg særleg fram at forskrifta bør regulere forhold som har noko å seie for om

lovbrotsgebyr skal ileggjast eller ikkje, under dette tydinga av force majeure og liknande. Vidare
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kan det z Ibrskrifta gjevast ncerare føresegner om storleiken på lovbrotsgebyret, under dette om det

skal vere differensierte satsar og eventuelle moment som har innverknad på ileggjing av

lovbrotsgebyr av dei ulike satsane, klageordningar, kva subjekt lovbrotsgebyr skal utferdast til, kven

lovbrotsgebyret fell på og tilhøvet mellom politi og kommune.»

For mer informasjon om lovendringen vises til Prop. 163 L (2009-2010) og Innst. 87 L

(2009-2010). Dokumentene er tilgjengelige på Stortingets nettsider www.stortin et.no.

Forslaget til forskrift er inntatt som vedlegg til høringsnotatet.

Forslag til forskrift om kommunal håndheving av vedtekter

1 Forskriftens formål og virkeområde, jf. forslag til §§ 1 og 2

Departementet foreslår en egen formålsparagraf som i tråd med proposisjonen fastslår

at forskriften skal sikre ensartet og effektiv sanksjonering av vedtekter som håndheves

av kommunen etter politiloven § 14 tredje ledd.

Hovedregelen er at vedtekter fastsatt etter politiloven § 14 første ledd håndheves av

politiet, jf. § 14 annet ledd. Ordningen med adgang for kommunen til å håndheve

vedtekter fastsatt etter politiloven § 14 nr. 1 og 2 er frivillig, og forskriften må klart angi

at den kun kommer til anvendelse for kommuner som aktivt velger å bruke den. Bruk

av adgangen til kommunal håndheving forutsetter anvendelse av forskriften, slik at

dette er to sider av samme beslutning.

1.1 Ncermere om forskriftens virkeområde

Etter forslaget til § 2 vil forskriften regulere 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 de fastsatte vedtektene om

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

ferdsel,

b) hus eller gnmneiers 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) å sikre ferdsel uten hinder av snø- og takras eller gjenstander på eller ut over fortau

Angivelsen av virkeområdet for adgangen til kommunal håndheving i bokstav a til d

refererer til ordlyden i politiloven første ledd nr. 1 og 2, og tydeliggjør rammene for den

kommunale håndhevingsordningen i samsvar med hjemmelen i politiloven § 14 tredje

ledd. Denne avgrenser mot bestemmelser i vedtekter om opprettholdelse av ro og
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orden, og fastslår at håndhevingsadgangen for bestemmelser i vedtekter om sikring av

ferdsel kan avgrenses nærmere i forskrift.

«Sikring av ferdsel» anses i hovedsak som en politioppgave. I proposisjonen kapittel

2.6.2 og 6 understreket departementet derfor at lovendringen bare var ment å gi

kommunene adgang til å håndheve ferdselshindringer i form av advarsler om rasfare

(som burde vært fiernet), løsfotreklame eller andre salgsfremmende gjenstander på

fortau, og at dette ville bli presisert i forskrift. Dette er typisk hindringer som er til

ulempe for ferdselen. Et sentralt element i forsøksordningen har imidlertid også vært å

gi kommunene adgang til å håndheve bestemmelser om sikring av ferdsel mot snø og

isras fra tak. Den foreslåtte ordlyden i § 2 første ledd bokstav d skal dekke alle disse

typetilfellene, samt eventuelle andre bestemmelser i vedtektene om ferdselshindringer

til ulempe for publikum som følge av utplasserte «gjenstander».

I kommuner som ikke fatter vedtak om kommunal håndheving er det politiet som

håndhever vedtekter fastsatt etter politiloven 14 første ledd nr. 1 og 2. Det vil i alle

filfeller være politiet som håndhever bestemmelser om opprettholdelse av ro og orden

og sikring av ferdsel utover den foreslåtte avgrensningen i forskriften 2 første ledd

bokstav d. Det anses unødvendig å presisere dette i forskriften.

Det bør fremgå av kommunens vedtak om kommunal håndheving hvilke konkrete

bestemmelser i politivedtektene kommunen vil håndheve. Kommunen kan om ønskelig

plukke ut enkelte typer overtredelser for kommunal håndheving innenfor rammene

som angis i forslaget til § 2 første ledd bokstav a til d, og overlate øvrige til politiet.

2 Om adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr, jf. forslag  til §§ 3 og 4

Kommunal håndheving av politivedtekter etter politiloven § 14 tredje ledd innebærer at

det kan ilegges en administrativ reaksjon i form av overtredelsesgebyr i stedet for

politiets straffesanksjonering. Kommunene gis ikke myndighet til å sanksjonere i form

av bøter, dvs. ileggelse av forelegg, eller til å kreve manglende renhold osv, utført for

den ansvarliges kostnad.

2.1 Hvem som kan ilegge overtredelsesgebyr

Av forslaget til § 3 første ledd i forskriften fremgår at kommunen eller personer utpekt

av kommunen kan ilegge overtredelsesgebyr for overtredelse av bestemmelser som

nevnt i forskriften § 2 bokstav a til d. Det må etter departementets syn være opp til den

enkelte kommune å vurdere om det er mest formålstjenlig å benytte egne kontrollører,

trafikkbetjenter eller andre til håndhevingen, jf. også proposisjonen kapittel 2.6.5.3.
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2.2 Hvem som kan ilegges overtredelsesgebyr

Av forslaget til § 3 annet ledd første setning fremgår at overtredelsesgebyret kan

ilegges enkeltperson eller foretak, eier av hus eller grunn, samt den som fester, bruker,

leier eller bestyrer hus eller grunn. Bestemmelsen reflekterer dermed også

Justisdepartementets normalpolitivedtekt § 2, som fastslår at plikter som er lagt på eier

av hus eller grunn også hviler på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller

grunn. En leietaker som leier en del av et større hus er imidlertid ikke tilsvarende

forpliktet, jf. rundskriv 31. mai 1996 til normalpolitivedtekten.

2.3 Skyldkrav

Forslaget til § 3 angir ikke krav til subjektiv skyld i form av uaktsomhet eller forsett.
Departementet viser til at hensikten med politiloven § 14 tredje ledd er å gi kommunene

anledning til å kjempe aktivt mot blant annet forsøpling av offentlige uterom og
uforsvarlig vintervedlikehold av fortau. Det er et klart behov for effektiv håndhevelse i
form av et strengt aktsomhetsansvar. Overtredelsesgebyrene vil ikke være

uforholdsmessig høye, samtidig som det vil være uforholdsmessig ressurskrevende for
kommunen å bevise forsett eller uaktsomhet.

Forskriften må nødvendigvis forutsette at det utvises et rimelighetsskjønn ved
avgjørelsen av hva som regnes som «overtredelse» av bestemmelser i vedtektene. Det
kan for eksempel ikke forventes at ansvarssubjektet skal sørge for «ren» gårdsplass til
enhver tid, eller at det strøs mer enn en gang i døgnet. For øvrig må spørsmål om hvem
som er subjektet for håndhevingen relatere seg til hvem handleplikten etter den

fastsatte politivedtekten retter seg mot.

3 Begrensninger i adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr, jf. forslag til § 4

Selv om forslaget til § 3 i utgangspunktet oppstiller et objektivt ansvar, modifiseres

regelen betydelig av forslaget til § 4 om begrensninger i adgangen til å ilegge
overtredelsesgebyr.

3.1 Begrensninger som følge av unnskyldelige omstendigheter og uforskyldte hindringer

Dersom det er på det rene at en person, eller et foretak, overhodet ikke er å bebreide

for sin atferd, er det ikke rimelig at det ilegges en sanksjon. Departementet foreslår

derfor at det i § 4 første ledd fastslås at det ikke kan ilegges overtredelsesgebyr når

overtredelsen må anses unnskyldelig på grunn av sykdom, alderdom eller annen årsak.

I realiteten innebærer den foreslåtte begrensningen at det ikke kan ilegges

overtredelsesgebyr for aktsomme overtredelser.
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Begrensningen foreslås også å omfatte overtredelser som skjer på grunn av uforskyldte
hindringer som overtrederen ikke med rimelighet kan overkomme. Det vil typisk gjelde

hindringer som streik hos renovasjonsetaten. I slike force majeure-situasjoner er det
ikke rimelig å forvente at den ansvarlige skal besørge avfall fiernet på eget initiativ.

3.2 Begrensninger som følge av forbudet mot dobbelstraff m.m.

Forbudet mot dobbelstraff i EMKs tilleggsprotokoll nr. 7 artikkel 4 gjør det nødvendig å
samordne politiets adgang til å ilegge straff og kommunens adgang til å ilegge

overtredelsesgebyr, jf. proposisjonen kapittel 2.5.

I forslaget til § 4 annet ledd fremgår derfor at overtredelsesgebyr ikke kan ilegges

dersom overtredelsen (allerede) er håndhevet av politiet. Tilsvarende presiseres at
overtredelser som (allerede) er håndhevet av kommunen ikke kan håndheves av
politiet. Departementet understreker samtidig at et vedtak om kommunal håndheving
ikke innebærer at politiet generelt mister sin myndighet til å håndheve overtredelser av
de samme bestemmelsene. Kommunen kan etter omstendighetene velge å anmelde

overtredelser til politiet fremfor selv å ilegge overtredelsesgebyr.

Departementet foreslår å forskriftsfeste en plikt for kommunen til å anmelde særlige
alvorlige overtredelser fremfor å ilegge overtredelsesgebyr. En slik presisering for
særlig alvorlige overtredelser antas nødvendig for ikke å avskjære straffesanksjonering

av overtredelser som naturlig bør forfølges av politiet. Særlig alvorlige overtredelser vil
etter forslaget til § 4 annet ledd være overtredelser som gir stor risiko for liv eller helse.
Risikoen må vurderes konkret for den enkelte overtredelsen. Departementet imøteser

høringsinstansenes synspunkter på om det er behov for nærmere kriterier for hvilke
overtredelser som skal regnes som særlig alvorlige.

4  Overtredelsesgebyrets størrelse, jf. forslaget til  §  5

4.1 Gjeldende gebyrsatser

Både Oslo, Trondheim og Bergen kommuner startet forsøksordningen med et gebyr på

kr. 500 for alle typer overtredelser som kommunen var gitt hjemmel til å håndheve.
Oslo kommune hevet imidlertid fra 1. januar 2011 gebyret for manglende rydding av tak

til kr. 5.000. Det opprinnelige overtredelsesgebyret opplevdes så lavt at kommunen

mente enkelte gårdeiere spekulerte i å betale flere overtredelsesgebyr fremfor å få taket

ryddet. Kommunens evaluering av de økte satsene fremhevet det generelle inntrykket

at endringene i politivedtektene har hatt positiv virkning og har bidratt til at gårdeiere

er mer oppmerksom på sine plikter og har tatt større ansvar for rydding av snø og is.
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Trondheim kommune pekte i sin evalueringsrapport på at overtredelsesgebyret med

fordel kunne være høyere, og at det burde opereres med differensierte satser.

4.2 Forslag om maksimumsgebyr

I proposisjonen kapittel 2.6.5.3 viste departementet til at forskriften til politiloven § 14

tredje ledd kan gi nærmere regler om gebyrets størrelse, herunder om det skal gis

differensierte satser og evt. momenter som får innvirkning på hvilken sats som brukes.

Departementet er enig i at et statisk overtredelsesgebyr på kr. 500 ikke kan anses å

dekke behovet for adekvat sanksjon for mange av de aktuelle overtredelsene av

politivedtektene. Variasjonen i overtredelsenes type og omfang, samt behovet for reell

forebyggende effekt, tilsier at det må gis rom for fleksibilitet. Store

kommunevariasjoner tilsier at maksimumssatsen må være av en viss størrelse.

Ved vurderingen av overtredelsesgebyrenes størrelse kan det ses hen til foreleggene

som ilegges av politiet for samme type overtredelser. I fire tilfeldig valgte politidistrikter

varierer foreleggene for urinering på offentlig sted fra kr. 2.500 til kr. 4.000, for tagging

fra kr. 4.000 til kr. 6.000 og for tilgrising fra kr. 2.000 til kr. 3.000.

Det anses naturlig å ta utgangspunkt i at størrelsen på en ilagt straff bør være høyere

enn størrelsen på et ilagt gebyr i den grad overtredelsene er sammenlignbare. På en

annen side bør alvorligheten og skadepotensialet som forholdet medfører også være av

betydning for gebyrfastsettelsen.

Spennet mellom politiets forelegg og kommunenes overtredelsesgebyr i

forsøksperioden tilsier etter departementets syn at forskriften anviser

overtredelsesgebyrene et sted mellom det som ble praktisert i forsøksperioden og

størrelsene på forelegg som politiet opererer med. Det skal i den forbindelse også

påpekes at særlig alvorlige overtredelser bør politianmeldes, og i utgangspunktet ikke

er ment omfattet av ordningen med overtredelsesgebyr, jf. punkt 3.2 og forslaget til § 4.

4.3 Differensiering av satsene

Departementet ser at det kan være behov for et system med gebyrsatser som gir rom

for differensiering — relatert både til typen overtredelse og til den enkelte overtredelsen.

I § 5 første til fierde ledd foreslås å differensiere satsene for type overtredelse slik at

overtredelser av bestemmelser som retter seg mot enkeltperson ligger noe lavere enn

satsene for overtredelser av bestemmelser som retter seg mot eier av hus eller grunn.

Et forskriftsfestet system for differensiering av satsene relatert til den enkelte

overtredelse bør være enkelt og oversiktlig. Etter forslaget til § 5 kan det ilegges
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overtredelsesgebyr på kr 500 eller kr 1000 for overtredelser av bestemmelser om å

hindre tilgrising osv. For overtredelser av bestemmelser om renhold og rydding av snø

osv. foreslås et gebyr på kr 1000 eller kr 1500.

Overtredelsesgebyret for overtredelse av bestemmelser som nevnt i § 2 bokstav d om

sikring av ferdsel foreslås også differensiert etter type overtredelse. For overtredelser

av bestemmelser om sikring av ferdsel mot flyttbare gjenstander på eller utover fortau

foreslås et overtredelsesgebyr på kr 500 eller kr 1000. Her kan det tenkes stor variasjon,

og et minstegebyr på kr 1000 kan fremstå som høyt for mindre overtredelser.

Ved avgjørelsen av hvilken sats som skal brukes skal det etter forslaget ses hen til

overtredelsens karakter, omfang, varighet og virkning. Departementet understreker at

det må utvises konkret skjønn, og finner det vanskelig å angi nærmere bestemte

kriterier i forskriften. Jo flere satser det opereres med, jo større vil behovet være for

tilhørende kriterier og retningslinjer om bruk av satsene for å sikre likebehandling og

forutberegnelighet for publikum.

Det bør imidlertid være adgang til å heve gebyret ytterligere når overtredelsen har stort

omfang (for eksempel i form av store mengder forsøpling), når den har hatt særlig

negative virkninger, når det er utvist stor grad av skyld, når den må anses som alvorlig,

eller når overtreder har gjentatt samme overtredelse. For slike tilfeller foreslås at

kommunen gis adgang til å øke overtredelsesgebyret med 50 %.

Overtredelse av bestemmelser i vedtektene om å sikre ferdselen mot snø- og isras fra

tak kan medføre stor farerisiko. Det antas derfor naturlig at størrelsen på

overtredelsesgebyret ligger omtrent på samme nivå som kostnaden med å få taket

ryddet. Oslo kommune viste i forbindelse med sin gebyrøkning til at et gebyr på kr.

5.000 i de fleste tilfeller medfører at det er mer lønnsomt å rydde taket enn å betale

overtredelsesgebyrer.1 Departementet har forståelse for Oslo kommunes synspunkter,

men viser til at det ikke er gitt at et gebyr på kr 5000 vil være forholdsmessig i en

mindre kommune, eller for enhver type bygg. I den sentrale forskriften foreslås derfor

angitt et overtredelsesgebyr på kr 5000 som en øvre grense, og gebyrer på henholdsvis

kr 1500 og kr 3000 som alternativer. Da skade ved is- og snøras kan få svært alvorlige

følger foreslås det også her en adgang for kommunen til å kunne øke

overtredelsesgebyret med 50 %.

Jf. Oslo kommunes horingsuttalelse 29. juni 2010
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5 Saksbehandling og klage, jf. forslagene til § 6 og 7

Departementet foreslår en bestemmelse i forskriften som regulerer hvordan

overtredelsesgebyret skal ilegges. Forslaget til § 6 viderefører praksis etter

forsøkskommunenes retningslinjer og fastslår blant annet at gebyret tilfaller

kommunen.

Departementet gikk ikke inn for lovendring som gir kommunens kontrollører adgang
til bruk av makt, og påpekte i proposisjonen kapittel 2.6.6.3 at de kommunalt utpekte

kontrollørene kan spørre om, men ikke kreve, å få se overtrederens legitimasjon.
Departementet foreslår imidlertid å forskriftsfeste en plikt for kontrolløren til å
legitimere seg, og ber om høringsinstansenes syn på behovet for andre

saksbehandlingsregler i forskriften.

Det kan være konstruktivt å anmode en overtreder av bestemmelser om å hindre
tilgrising å rydde opp etter seg, fremfor straks å ilegge overtredelsesgebyr.
Departementet mener imidlertid at det bør være opp til den enkelte kommune å utvikle
advarselsrutiner eller lignende i forebyggende øyemed, såfremt behovet for ensartet
praktisering av adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr ivaretas.

Ileggelse av administrativ sanksjon i form av overtredelsesgebyr regnes som et
enkeltvedtak. Av forslaget til § 7 første ledd fremgår at ilagt overtredelsesgebyr kan
påklages, og at klagen skal fremsettes for den instans som er utpekt av kommunen.
Dersom vedtaket ikke oppheves skal klagen oversendes til den klageinstans som er

utpekt av kommunen.

Etter retningslinjene for forsøksordningen i Oslo og Bergen kommuner skal klage
fremsettes for henholdsvis Trafikketaten i Oslo kommune og Samferdselsetaten i
Bergen kommune. Begge kommuner angir sin kommunale klagenemnd som

Idageinstans. Departementet ber om synspunkter fra høringsinstansene på hvordan
forskriftens generelle regler om fremme og oversendelse av klage bør utformes.

Av forslaget til annet ledd følger at klagen skal fremsettes innen 3 uker fra ileggelsen av
overtredelsesgebyret. For beregning av fristen og utforming av klage gjelder
forvaltningsloven §§ 29 til 32.

6 Ikrafttredelse, jf. forslaget til  §  8

Departementet tar sikte på at politiloven 14 tredje ledd og ny forskrift om kommunal

håndheving av vedtekter kan tre i kraft 1. juli 2012.
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Ved ikraftftedelsen av lovendringen og ny sentral forskrift om kommunal håndheving

oppheves den gjeldende forsøksordningen. Adgangen til kommunal håndheving av

vedtekter etter politiloven blir dermed permanent, og ny sentral forskrift vil erstatte

gjeldende lokale forskrifter til forsøksordningen.
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VEDLEGG

Forslag til forskrift om kommunal håndheving av vedtekter

Gitt med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14 tredje ledd

§ 1. Formål

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

§ 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

§ 3. Adgang til å ilegge overtredelsesgebyr

Kommunen, eller personer utpekt av kommunen, kan ilegge overtredelsesgebyr for
overtredelse av bestemmelser som nevnt i § 2.

Overtredelsesgebyr kan ilegges enkeltperson 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.

§ 4. Begrensninger i adgangen 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.

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

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.
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§ 5. Overtredelsesgebyrets størrelse

For overtredelse av bestemmelser som nevnt i § 2 bokstav a kan ilegges et
overtredelsesgebyr på kr 500 eller kr 1000.

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

For overtredelse 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 d om
sikring av ferdsel mot snø- og isras fra tak kan ilegges et overtredelsesgebyr på kr 1500,
kr 3000 eller kr 5000.

Ved avgjørelsen av hvilket overtredelsesgebyr som skal ilegges skal overtredelsens
karakter, omfang, varighet og virkning tas i betraktning. For gjentatt eller alvorlig
overtredelse kan overtredelsesgebyret etter første til fierde 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.

§ 6. Ileggelsen av overtredelsesgebyr

Overtredelsesgebyr skal ilegges på stedet ved at blankett med gebyr og
innbetalingskort leveres overtrederen eller en representant for denne. I særlige tilfeller
kan gebyret sendes i posten.

Ved ileggelse av overtredelsesgebyr på stedet kan overtrederen kreve at
kommunens kontrollører 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.

§ 7. 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. forvaltningsloven § 28.

Klage må fremmes innen tre uker ileggelsen av overtredelsesgebyret. Ved
beregning av fristen og utforming av klagen gjelder forvaltningsloven §§ 29 til 32.

§ 8. Ikrafttredelse

Forskriften gjelder fra 1. juli 2012.
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