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Høring - forslag til forskrift om kommunal håndheving av politivedtekter

Moss kommune har gjennomgått forslaget til forskrift om kommunal håndheving av politivedtekter.
Vi mener det er på sin plass at det i en forskrift gis nasjonale retningslinjer for håndheving, slik at
det er klart for alle hvilke områder myndigheten delegeres og hvilke reaksjoner som skal følge av
overtredelser.
Det er videre av stor betydning at det er opp til den enkelte kommune å gjøre vedtak om slik
kommunal håndheving.

Det er imidlertid ett punkt som vi i Moss kommunes høringsuttalelse vil gjøre spesielt oppmerksom
på, og det gjelder  §2. Virkeområde som under bokstav d) lyder:

§2  Slik adgang til kommunal håndheving omfatter overtredelser av bestemmelser i
vedtektene om
d) hus eller grunneiers plikt til å sikre ferdsel uten hinder av snø- og takras og  gjenstander på
eller
ut over fortau.

Forbudet mot  "gjenstander på eller ut over fortau"  er tilstrekkelig dekkende i byer der bygninger
er tillatt oppført helt ut til grense mot fortau, men der fortauene grenser mot hagegjerder eller
grønne områder er det også behov for å regulere og sikre framkommelighet.

Punkt d) har derfor etter Moss kommunes mening en vesentlig mangel. Punktet bør også
inneholde et forbud mot å la  vegetasjon  på  eiendommer som grenser til fortauene henge ut
over fortau.

Vi mener det er riktig og viktig å spesifisere dette fordi  grener fra hekker, prydbusker eller
hagetrær  som henger utover fortau og hindrer ferdsel for gående og syklende, ikke defineres som
gjenstander.
Om nødvendig må dette også tas inn som presisering i politivedtektene.

Med hilsen

el Moss kommune

07 MAR 2017.
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