
 

 
 Vår ref. 18/14548 

17/3738 - 3 / FE - 000 
   
Saksbehandler: 
Skatvedt, Helge 

 

 
 
Utvalg Dato Saksnummer 
Kommunestyret 24.04.2018 039/18 
 
 
Fastsettelse av ny lokal forskrift om politivedtekt for Horten kommune 
 

Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Dok.ID 

 
Tittel 

22.03.2018 839627 Lokal Politivedtekt_forskrift_1997-12-12-1477 
23.03.2018 839860 Forslag til ny lokal forskrift om politivedtekt 2018 
22.03.2018 839630 Forslag til ny normalpolitivedtekt - Bokmål 
22.03.2018 839631 Ny Normalpolitivedtekt for kommunene 
22.03.2018 839632 Normalpolitivedtekt (rundskriv 022018) 
22.03.2018 839633 Rundskriv 2018-02 Vedlegg 
22.03.2018 839634 Forslag til ny normalpolitivedtekt - høring 
22.03.2018 839635 Høringsbrev - Forslag til ny normalpolitivedtekt 
23.03.2018 840182 Adresseliste høringsinstanser 

 
Administrasjonens forslag 
Vedlagte forslag til ny Lokal forskrift om politivedtekt, Horten kommune, Vestfold, legges ut 
til offentlig ettersyn. 

Høringsfristen settes til mandag 14. mai 

Ny Lokal forskrift om politivedtekt legges frem for endelig vedtak i kommunestyret 19. juni 
2018. 
 

 
 
24.04.2018 Kommunestyret 
 
KOM-039/18 Vedtak: 
 
Vedlagte forslag til ny Lokal forskrift om politivedtekt, Horten kommune, Vestfold, 
legges ut til offentlig ettersyn. 

Høringsfristen settes til mandag 14. mai 

Ny Lokal forskrift om politivedtekt legges frem for endelig vedtak i kommunestyret 
19. juni 2018. 



 

- Det er forbudt å selge heliumballonger på offentlig sted.  
 
Administrasjonen bes om å innlemme dette i relevant kapittel i politivedtektene eller 
forskriftene.  
 
 
 

 
Møtebehandling: 
 
Nora Pernille D. Bruun-Lie foreslo på vegne av V og MDG flg tilleggsbestemmelse: 
 
- Det er forbudt å selge heliumballonger på offentlig sted.  
 
Administrasjonen bes om å innlemme dette i relevant kapittel i politivedtektene eller 
forskriftene.  
Votering: 
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 
Bruun-Lies forslag vedtatt med 39 mot 2 stemmer. 
 

 
SAKSOPPLYSNINGER 
 
Bakgrunn (hvorfor kommer saken opp) 
Denne saken kommer opp fordi Politidirektoratet i rundskriv 2018/002 av 13. 
februar 2018 har lagt frem ny normalpolitivedtekt for kommunene. De nye 
normalpolitivedtektene avløser tidligere normaslpolitivedtekt av 31. mai 1996. Det 
er lovens forutsetning av kommunale politivedtekter blir gjennomgått og revidert. 
Dette omfatter både behandling i kommunale organer og etterfølgende 
godkjenning av Politidirektoratet. Kommunestyret er rett instans for å behandle 
saken. 
 
Faktiske forhold (hva har skjedd i saken) 
Politidirektoratet har utarbeidet ny normalpolitivedtekt. 
Horten kommunes lokale politivedtekter er hjemlet i den utgåtte 
normalpolitivedtekten. 
Alle kommuner må tilpasse lokale politivedtekter til den nye normalpolitivedtekten. 
Eksisterende (gammel) lokal politivedtekt gjelder frem til ny er vedtatt, så sant dette 
ikke strider mot bestemmelsene i Politiloven 
 
Lover og forskrifter 
Politiloven 
Hundeloven 
Forurensingsloven 
Lov om miljørettet helsevern 
Forvaltningsloven 
Kommuneloven 
(listen er ikke uttømmende) 
 
Vurderinger 
Forskrift om lokal politivedtekt for Horten kommune ble vedtatt i 1997, og sist 



endret i 2006. Gjeldende forskrift er vedlagt, og omhandler følgende kapitler: 
-Alminnelige bestemmelser 
-Orden på offentlig sted 
-Sikring av ferdsel 
-Renhold på offetlig sted 
-Hindre tilgrising 
-Offentlige anlegg 
-Dyr 
-Arrangementer på offentlig sted m.v. 
-Barn 
-Forskjellige bestemmelser 

De nye normalpolitivedtektene har fått en språklig gjennomgang, og oppgraderte 
lovhenvisninger. I tillegg har man endret noe på systematikken, gjennom et nytt 
paragrafsystem med kapittelvis nummrering (se også vedlegg): 
Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser 
Kapittel 2. Orden på offentlig sted 
Kapittel 3. Sikring av ferdselen 
Kapittel 4. Renhold på offentlig sted 
Kapittel 5. Hindre forsøpling og tilgrising 
Kapittel 6. Offentlige anlegg 
Kapittel 7. Arrangementer på offentlig sted 
Kapittel 8. Pantelånervirksomhet 
Kapittel 9. Forskjellige bestemmelser 

Tidligere bestemmelser om skytevåpen er tatt ut, og reguleres av straffeloven. 
Tidligere bestemmelser om hundehold er tatt ut, og reguleres av Hundeloven. 
Dersom kommunen ønsker ytteligere lokal bestemmelser om hundehold 
(båndtvang mm.), må dette fastsettes i egen lokal forskrift. Horten kommune har 
vedtatt egen lokal forskrift om hundehold (2009). 

Administrasjonen har lagt til grunn ny normalpolitivedtekt som forslag til ny Forskrift 
om lokal politivedtekt for Horten kommune, og forsøkt å gjøre minst mulig 
tilpasninger av denne. De nye politivedtektene vurderes i all vestentlighet å 
inneholde regulering om de samme forholdene som de gjeldende politivedtektene 
–med noen endringer/tilpasninger. 

De tilpasninger administrasjonen velger å trekke frem er: 

§2-4 Tigging. Når det gjelder tigging, legger normalpolitivedtekten opp til 3 
alternativer. Administrasjonen har vurdert alternativene og foreslår den 
formuleringen som synes å ligge nærmest opp til dagens praksis. 

§2-5. Farlig eller skremmende virksomhet. Administrasjonen foreslår å tilføye pkt 
2a). I dette ligger det at fyrverkeri forbys hele året i den gamle trehusbebyggelsen i 
Åsgårdstrand. Området «Åsgårdstrand sentralområde» er av stor kulturhistorisk 
verdi Det er gjennomført egen risikovurdering knyttet til brannfaren i denne delen 
av byen, der forbud mot fyrverkeri er et av de foreslåtte tiltakene 
(«Brannsikringsplan Åsgårdstrand», pkt 7.4). Brannforebyggende tiltak for dette 
området blir også foreslått inn i «Områdereguleringsplan for Åsgårdstrand». 

§7-1. Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted. Her bør Politiet inviteres til å 



vurdere en konkret frist for å fremme søknader om store arrangementer, festivaler, 
fotballcuper osv. 

Kapittel 8 Pantelånervirksomhet er ny. Dette handler om å motvirke muligheten for 
omsetning av tyvegods. 

§9-3 Kommunal håndhevelse, er ny. Dette gir kommunen anledning til å håndheve 
de konkret angitte forholdene, gitt at dette er besluttet i samråd med Politiet. Dette 
bør i så fall fremgå klart av endelige politivedtekter, slik det er foreslått i vedlegget. 

Administrasjonens tilføyelser er markert med rød tekst i vedlegget. Merknadene i 
normalpolitivedtekten er for enkelhets skyld strøket i lokalpolitivedtekten, under 
forutsetningen av at de likevel gjelder, dersom det er behov for tolkninger av 
forskriftsteksten. 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen vesentlige  
 
Miljø- og folkehelsekonsekvenser 
Ingen vesentlige endringer 
 
Konklusjoner/anbefaling 
Vedlagte forslag til ny Lokal forskrift om politivedtekt, Horten kommune, Vestfold, 
legges ut til offentlig ettersyn. 

Høringsfristen settes til mandag 14. mai 

Ny Lokal forskrift om politivedtekt legges frem for endelig vedtak i kommunestyret 
19. juni 2018. 
 
 

 
 
 


