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Vedtak 
Molde kommune har ingen innvendinger til at det innføres adgang til kommunal håndheving 
av politivedtekter for kommuner som velger å bruke en slik ordning. 
 
 
 
 
 
Magne Orten  
Kommunalsjef  
 Aase Tangen 
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Forslag til forskrift om kommunal håndheving av politivedtekter - 
Høring 
 

Behandling 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til vedtak 
Molde kommune har ingen innvendinger til at det innføres adgang til kommunal håndheving 
av politivedtekter for kommuner som velger å bruke en slik ordning. 

Saksopplysninger 
Justis- og beredskapsdepartementet har i brev av 15.02.2012 sendt ut forslag til ny forskrift 
om kommunal håndheving av politivedtekter på høring.  Forskriften skal sikre ensartet og 
effektiv sanksjonering av vedtekter som håndheves av kommunen etter politiloven § 14 nytt 
3. ledd. 
Høringsfristen er satt til 15. mai 2012. 
 
Departementets forslag til forskrift om kommunal håndheving av politivedtekter følger 
vedlagt. 
 
Oslo, Trondheim og Bergen kommuner har gjennomført en prøveordning med kommunal 
håndheving av de lokale politivedtektene om renhold og vintervedlikehold av fortau.   
Tilbakemeldingene etter kommunenes evaluering av forsøksordningen var positive og tilsa 
at den ble etablert permanent for alle interesserte kommuner. 
 
Ved lov 17.12.2010 nr 87 om endringer i politiloven m.m. fikk politiloven § 14 om 
politivedtekter et nytt tredje ledd om kommunal håndheving: 
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 forskrift gi 
nærmere regler om gjennomføringen av bestemmelsene i dette ledd, herunder hvilke deler 
av ferdselen kommunene kan sikre. 
 
Departementet tar sikte på at nytt regelverk trer i kraft 1. juli 2012. 
 
Departementet foreslår en egen formålsparagraf som i tråd med Prop. 163 L (2009-2010) 
fastslår at forskriften skal sikre ensartet og effektiv sanksjonering av vedtekter som 
håndheves av kommunen etter politiloven § 14 3. ledd. 
 
Ordningen med adgang for kommunen til å håndheve vedtekter fastsatt etter politiloven § 14 
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. 



 
Etter departementets forslag til § 2 vil forskriften regulere utøvelsen av adgangen til 
håndheving av vedtekter som omfatter overtredelser av bestemmelser i de fastsatte 
vedtektene om:  
 
• å hindre tilgrising på steder som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig 

ferdsel 
• hus eller grunneiers plikt til å holde det rent og ryddig på fortau eller tilsvarende område i 

umiddelbar tilknytning til eiendommen 
• hus eller grunneiers plikt til å rydde for snø og strø når det er glatt 
• hus eller grunneiers plikt til å sikre ferdsel uten hinder av snø- og takras og gjenstander 

på eller ut over fortau 
 
”Sikring av ferdsel” anses i hovedsak som en politioppgave. 
Departementet har derfor i proposisjonen understreket at lovendringen bare var ment å gi 
kommunene adgang til å håndheve ferdselshindringer i form av advarsler om rasfare, 
løsfotreklame eller andre salgsfremmende gjenstander på fortau. 
Et sentralt element i forsøksordningen har også vært å gi kommunene adgang til å 
håndheve bestemmelser om sikring av ferdsel mot snø og isras fra tak. 
 
I kommuner som ikke fatter vedtak om kommunal håndheving er det politiet som håndhever 
vedtekter fastsatt etter politiloven.  Det vil i alle tilfelle 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 a til d. 
 
Kommunal håndheving av politivedtekter etter politiloven innebærer at det kan ilegges en 
administrativ reaksjon i form av overtredelsesgebyr i stedet for politiets straffesanksjonering. 
Det fremgår av forslaget at kommunen eller personer utpekt av kommunen kan ilegge 
overtredelsesgebyr for overtredelse av bestemmelser som nevnt i forskriftens § 2. 
Etter departementets syn må det være opp til den enkelte kommune å vurdere om det er 
mest formålstjenlig å benytte egne kontrollører, trafikkbetjenter eller andre til håndhevingen. 
 
Av forslaget til § 3 annet ledd fremgår at overtredelsesgebyret kan ilegges enkeltperson eller 
foretak, eier av hus eller grunn, samt den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller 
grunn. 
 
Departementet viser til at hensikten med politiloven § 14, 3. ledd er å gi kommunene 
anledning til å kjempe aktivt mot blant annet forsøpling av offentlige uterom og uforsvarlig 
vintervedlikehold av fortau. 
 
Overtredelsesgebyrets størrelse fremgår av forskriftens § 5 
Etter forskriftens § 6 skal overtredelsesgebyr ilegges på stedet, og gebyret tilfaller 
kommunen. 
 
Rådmannen er av den formening at Molde kommune ikke har verken ressurser eller 
økonomi til å innføre en slik ordning, og vil anse det som riktig at det fortsatt er politiet som 
håndhever de lokale politivedtektene. 
 
Vurdering av økonomiske konsekvenser 
 
 
 
Arne Sverre Dahl 
 
 

 

 
 


