
SKED SMO KOMMUNE
- møtestedet på Romerike

Konmiunal- og regionaldepartementet
Postboks 8112 Dep.

0032 Oslo

Att. Sigrid Angen

Deres ref:

Organisasjons- og personalavdelingen

1 Innledning
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Anmodning om forhåndsuttalelse - foreløpig søknad etter
forsøksloven om å legge gebyrmyndighet mv. etter
politivedtektene til Skedsmo Parkering AS

For å raeffektivisere arbeidet for renere, penere og mer tilgjengelige tettsteder i Skedsmo
hadde det vært ønskelig å ha mulighet til å håndheve overtredelser av politivedtektenes
bestemmelser om forbud mot reklameskilt mv. som er til hinder eller ulempe for ferdselen,
forsøpling særlig utenfor kiosker, gatekjøkken mv. og gårdeiers plikter mht. brøyting/strøing.

Slik situasjonen er i dag blir bestemmelsene om dette i politivedtektene for Skedsmo, bl.a. av
ressursmessige årsaker, ikke håndhevet.

Vi er kjent med at bl.a. Oslo kommunes trafikketat har fått godkjent et forsøk som bl.a.
gjelder ileggelse av gebyr for overtredelse av enkelte bestemmelser om forsøpling mv. etter
politivedtekten for Oslo.

Vi har tidligere vært muntlig i kontakt med Kommunal- og regionaldepartementet, og fått
opplyst at det er mulig å be om en forhåndsvurdering av om et liknende forsøk vil kunne
godkjennes. Vi tillater oss derfor å be om en slik forhåndsvurdering.

2  Beskrivelse av forsøket

Søknaden vil gjelde godkjennelse av forsøk med avvik fra lov 4.8.95 nr. 53 om politiet § 14
annet ledd og forskrift 3.2.99 om politivedtekt, Skedsmo kommune, Akershus, jf lov 26.6.92
nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning § 3 bokstav a).

Forsøket vil gå ut på at Skedsmo kommune får hjemmel til å ilegge gebyr for overtredelse av
forskrift om politivedtekt for Skedsmo § 6, § 16, § 17, § 19 og § 20, og at kommunen få r
hjemmel til å delegere slik myndighet til et eget selskap som eies helt av kommunen.
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Vedlagt følger utkast til forskrift om vedtekt for forsøk med kommunal håndheving av enkelte
bestemmelser om forsøpling, ulovlige reklameskilt mv. og snørydding og strøing i forskrift
om politivedtekt for Skedsmo kommune, jf forsøksloven § 5.

Dersom det er behov for ytterligere opplysninger kan juridisk rådgiver Hans Tore Hoff
kontaktes på telefon 66938334 eller epost hansth@skedsmo.kommune.no.

Vi imøteser Deres snarlige svar.

Med hilsen

Torstein Leiro
rådmann



UTKAST

Forskrift om vedtekt for forsøk med kommunal håndheving av enkelte bestemmelser i
politivedtektene om forsøpling, ulovlige reklameskilt mv. og snørydding og strøing, Skedsmo
kommmune, Akershus

§ 1. Vedtekten gjelder forsøk med kommunal håndheving av enkelte bestemmelser i
politivedtektene om forsøpling, ulovlige reklameskilt mv., snørydding og strøing.

§ 2. Formålet med forsøket er å effektivisere håndhevingen av forskrift om politivedtekt
for Skedsmo — forbud mot forsøpling og hindringer for ferdselen (ulovlige
reklameskilt mv.) samt kontroll med gårdeiers ansvar for snørydding og strøing.

§ 3. Politiloven og politivedtekten for Skedsmo gjelder med de endringer og tillegg som
framgår av denne vedtekts § 4 og § 5.

§ 4. Gebyr for overtredelse av politivedtekt for Skedsmo § 6, § 16, § 17, § 19 og § 20
ilegges av Skedsmo kommune. Myndigheten kan overføres til et selskap som er helt
ut eid av kommunen. Gebyret er kr. 500,- og ilegges den som har overtrådt
bestemmelsen. Gebyr 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. Er gebyret ikke betalt innen tre uker etter ileggelsen, forhøyes det
med 50 prosent. Dette gjelder selv om gebyret er påklaget. Gebyret tilfaller
kommunen.

5. Klage over ilagt gebyr må fremmes innen tre uker regnet fra det tidspunkt gebyret er
ilagt. Ved beregning av fristen gjelder forvaltningsloven § 29, § 30 og § 31. Klagen
utformes i samsvar med forvaltningsloven § 32.
Klageinstans er kommunestyret eller etter dettes bestemmelse formannskapet eller en
særskilt klagenemnd. Klagen framsettes for Skedsmo kommune, eller dersom
gebyrmyndigheten er overført til et selskap, for selskapet. Skedsmo
kommune/selskapet behandler klagen, og gir en skriftlig begrunnelse, dersom klageren
ikke får medhold. Klageren kan innen tre uker etter at han/hun er underrettet om
resulatet, kreve saken forelagt for klageinstansen. Klagen sendes Skedsmo
kommune/selskapet.


