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Forskrift om politivedtekter

Jeg viser til merknadene og vil foreslå følgende

Innstilling:
1. Forskrift om politivedtekter legges ut til offentlig ettersyn (høring) i henhold til

forvaltningsloven § 37.

2. Frist for merknader settes til seks – 6 – uker fra vedtaksdato.

Møtebehandling fra Narvik kommunestyre 15.12.2022

KST - behandling:
Forslag til første og andre avsnitt i § 3:, foreslått av Vegard Johan Lind-Jæger, Sosialistisk
venstreparti
På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy
eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.

Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero
etter kl. 23.00 og til 06.00. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen om nattero ved større
arrangementer.



 
Votering:  
Formannskapets innstiling - enstemmig vedtatt 
Vegard Lind-Jægers forslag - enstemmig vedtatt 
 
KST- 130/22 Vedtak: 
 

1. Forskrift om politivedtekter legges ut til offentlig ettersyn (høring) i henhold til 
forvaltningsloven § 37. 

 

2. Frist for merknader settes til seks – 6 – uker fra vedtaksdato. 

Første og andre avsnitt i § 3 

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, 
støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel. 
 
Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde 
nattero etter kl. 23.00 og til 06.00. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen om nattero 
ved større arrangementer. 
 

 

 
 

Rådmannen i  Narvik,  

Lars Skjønnås 
 

 
Saken oversendes …………………………….. for behandling. 

 

Ordføreren i Narvik, 

Rune Edvardsen 
 

 

 
Saksutredning: 
 
Innledning 
Gjeldende forskrifter om politivedtekter for tidligere Tysfjord, Ballangen og Narvik kommuner 
oppheves når ny forskrift om politivedtekter vedtas og trer i kraft.  
 
Ved kommunesammenslåingen av Tysfjord, Ballangen og Narvik kommune ble hver av 
kommunenes lokale forskrifter om politivedtekter videreført for Narvik kommune i medhold 
av inndelingsloven § 13. Forskriftene er gjeldende inntil de blir endret, jf. Inndelingsloven § 
13.  
 



Lokale forskrifter skal saksbehandles i medhold av reglene i forvaltningsloven kapittel 7, og 
skal blant annet legges ut for høring etter forvaltningsloven § 37. Når kommunestyret har 
fattet sitt vedtak vil rådmannen varsle høringsinstanser og befolkningen generelt å be om 
innspill/kommentarer til forskriften. Eventuelle innspill/kommentarer vil bli saksbehandlet og 
kommunestyret vil få forskriften til ny behandling. Kommunestyrets vedtak skal deretter 
sendes politidirektoratet for godkjenning før forskriften trer i kraft og kunngjøres.  
 
Rettsgrunnlag 
I medhold av politiloven § 14 kan en kommune vedta egen forskrift om politivedtekter. 
Bestemmelsen angir hva det kan gis bestemmelser om:  
 

«I vedtekter som fastsettes av kommunen og godkjennes av departementet eller den instans 
departementet fastsetter, kan det gis bestemmelser 

 
1. om å opprettholde ro og orden, sikre ferdselen og for å hindre tilgrising, herunder 

klistring og maling på vegger, murer o l., på steder som er alminnelig beferdet eller 
bestemt for alminnelig ferdsel. Bestemmelser om hunder og hundehold fastsettes etter 
hundeloven.  

2. i samsvar med lokale sedvaner, om hus- eller grunneiers plikt til på de steder som er 
nevnt i nr. 1, å holde det rent og ryddig på fortau eller tilsvarende område i umiddelbar 
tilknytning til eiendommen, rydde for snø og strø når det er glatt  

3. om meldeplikt for den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, selv om 
arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når arrangementets art eller størrelse gjør 
det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av 
trafikken. Meldeplikten kan også omfatte sammenkomst med dans eller annen 
tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av 
forening eller lignende sammenslutning  

4. om at det for arrangement på offentlig sted 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 leveres inn søknad i stedet for melding etter § 11. Nærmere frist for 
innlevering av slik søknad kan fastsettes.  

5. om at barn under 15 år ikke har adgang til offentlig dans eller lignende allment 
tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte  

6. om regulering av ervervsvirksomhet på offentlig sted som ikke faller inn under 
regulering i andre lover  

7. om politiets kontroll med pantelånervirksomhet  
8. om forbud mot eller nærmere vilkår for tigging på offentlig sted eller fra hus til hus. Det 

kan fastsettes at den som vil tigge, må melde seg for politiet på forhånd.» 

 
For håndhevelse av politivedtektene følger det av politiloven § 14 annet ledd at:  
 

«Kommunale vedtekter som nevnt i første ledd håndheves av politiet. Unnlater noen å utføre 
det som de har plikt til etter slike vedtekter eller pålegg gitt med hjemmel i vedtektene, kan 
politiet la det utføre på vedkommendes bekostning. Ved arrangementer som nevnt i nr. 3 og 4 
får reglene i lovens § 11 tilsvarende anvendelse.» 

 
Kommunale vedtekter kan i tillegg håndheves av kommunen eller personer utpekt av 
kommunen. Politiloven § 14 tredje ledd definerer dette nærmere:  
 

«Kommunale vedtekter som nevnt i første ledd nr. 1 og 2 kan i tillegg håndheves av kommunen 
eller personer utpekt av kommunen dersom kommunen har fastsatt dette i politivedtektene. Slik 
håndhevelse gjelder likevel ikke opprettholdelse av ro og orden. Ved overtredelse av de 
kommunale vedtektene som nevnt overfor kan kommunen, eller dens utpekte, ilegge 
overtredelsesgebyr. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om gjennomføring av 
bestemmelsene i dette ledd, herunder hvilke deler av ferdselen kommunen kan sikre.» 

 



Forslaget til ny politivedtekt er utarbeidet i tråd med Politidirektoratets normalvedtekt.  
 
Faktadel 
Ved kommunesammenslåingen av Tysfjord, Ballangen og Narvik kommuner hadde hver av 
kommunene hver sine forskrifter om politivedtekter. Forskriftene for Ballangen og Narvik 
kommune er i stor grad likelydende, i ordlyd, systematikk og oppbygging. Forskriften for 
Tysfjord kommune skiller seg fra disse idet forskriften har langt flere bestemmelser, og 
systematikk og oppbygning er annerledes. Tysfjord kommunens politivedtekter er sist 
oppdatert i 2006.  
 
Kun Narvik kommunens politvedtekter innehar bestemmelser om kommunal håndheving av 
vedtektene.  
 
I forslaget til nye politivedtekter, er det lagt vekt på å videreføre de tidligere bestemmelsene 
og det er forslått følgende endringer:  
 

·  Setningen «enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter 
å overholde nattero etter kl. 23.00 til kl. 06.00» er foreslått fjernet og ikke videreført 
i ny forskrift.  

 
Begrunnelsen for dette er at avgrensningen om nattero mellom kl. 23.00 og kl. 06.00 kan 
være til hinder for arrangementer som kan være med på å skape bolyst i kommunen, det 
kan være seg Vinterfestuke, Haikjeften, Sementblues, andre større arrangementer og 
eventuelt nye større arrangementer. I tilknytning til disse arrangementene er det også ønske 
om å ha tilknyttede arrangementer som bygger opp under hovedarrangementet og bolyst i 
kommunen.  
 
Medvirkning 
Forslaget til nye politivedtekter vil bli publisert på kommunens hjemmeside.  
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen anbefaler at saken legges ut til offentlig ettersyn (høring). 
 
Innstilling 

1. Forskrift om politivedtekter legges ut til offentlig ettersyn (høring) i henhold til 
forvaltningsloven § 37. 

2. Frist for merknader settes til seks – 6 – uker fra vedtaksdato. 

 
Dokumentliste: 
      
Vedlegg: 
Forslag til ny forskrift om politivedtekter (526991) 
Rundskriv 2018-02 Normalpolitivedtekt (L)(257358) 
lf_forskrift_2016-12-12-1520 Narvik kommune, politivedtekt (L)(257362) 
lf_forskrift_1978-06-14-4423, Tysfjord kommune, politivedtekt (L)(257361) 
lf_forskrift_2011-01-14-46, Ballangen kommune, politivedtekt (L)(257360) 
 
 
 


