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Saksopplysninger / Bakgrunn for saken: 

Alta kommune ønsker å revidere dagens politivedtekt for Alta kommune. Politivedtektene 

vedtas med hjemmel i politiloven § 14. Politidirektoratet har i Rundskriv 2018/002 av 

13.februar 2018 utarbeidet en ny normalpolitivedtekt med kommentarer til bruk for landets 

kommuner, se vedlegg 2. Den nye normalvedtekten erstatter tidligere normalpolitivedtekt fra 

1996.  

Bakgrunnen for at det er laget en ny normalpolitivedtekt er at det i løpet av de siste årene er 

skjedd en del lovendringer som følge av nye og endrede samfunnsforhold. Noen nye 

bestemmelser er tatt inn i vedtekten, samtidig som andre bestemmelser er tatt ut fordi de i 

dag reguleres av annen lovgivning. Bestemmelsene i den nye normalpolitivedtekten har også 

fått en språklig oppdatering og en ny paragraf - og kapittelinndeling. 



Direktoratet forutsetter at alle kommuner gjennomgår og reviderer egne politivedtekter i lys 

av de ovennevnte lovendringene. Den nye normalpolitivedtekten skal brukes som mal for 

dette arbeidet. Det er opp til den enkelte kommune, i samarbeid med politiet, å avgjøre 

hvilke bestemmelser som ønskes inntatt i egen kommune.  

Det har vært nedsatt en administrativ arbeidsgruppe bestående av Alta kommunes 

politikontakt ved Lensmannen i Alta, Leder v/ avdeling for park og idrett, 

Sentrumskoordinator på Alta Sentrum ved avdeling kommunalteknikk, og 

Kommuneadvokaten.  

Arbeidsgruppa har lagt den nye normalpolitivedtekten til grunn i sitt forslag til ny kommunal 

politivedtekt for Alta kommune.  

Sammendrag: 

Rådmannen foreslår at kommunen i hovedsak vedtar bestemmelsene slik disse er foreslått i 

den nye normalpolitivedtekten, med noen unntak: 

Det vises her særlig til § 2-2 om kjøring, camping mv. i parker, grøntareal, friområder o,l. 

Rådmannen vurderer at det ikke er nødvendig og hensiktsmessig å vedta en slik bestemmelse 

da forholdet kan reguleres gjennom annen lovgivning. 

Det vises videre til § 2-4 om tigging. I samråd med politiet vedtok Alta kommunestyre i 2014 

at pengeinnsamling (tigging) kun skulle tillates på torget i Alta sentrum, jfr. paragraf 5 i 

dagens vedtekt. I forslag til ny bestemmelse er det videreført at tigging kun er tillatt på torget 

i Alta. Politiets adgang til å innføre meldeplikt for den som ønsker å tigge er også videreført. 

Det vises også til § 4 - 4 som regulerer eiers plikter til renhold m.m av fortau i henhold til 

lokalt etablert sedvane. Kommunen har ikke slike bestemmelser i dagens politivedtekt og har 

heller ikke hatt det i tidligere vedtekter. Slik rådmannen vurderer det foreligger det ikke noen 

lokal sedvane som gjør at kommunen med hjemmel i politivedtekt kan pålegge berørte 

innbyggere en slik ryddeplikt. Bestemmelsen derfor uaktuell å ta inn i kommunens 

politivedtekt.  

Politivedtektene vedtas med hjemmel i politiloven § 14 og håndheves av politiet dersom ikke 

annet er bestemt. Rådmannen foreslår at dagens ordning med politiet som eneste 

håndhevingsmyndighet etter politivedtektene videreføres. Bestemmelsene i 

normalpolitivedtektens § 9-3 som regulerer kommunens håndhevingsmyndighet foreslås 

derfor ikke tatt inn i Alta kommunens politivedtekt.  

Se nærmere kommentarer om bestemmelsene nedenfor.     

Vurderinger:   

Dagens politivedtekter er i stor grad basert på den gamle normalpolitivedtekten fra 1996. 

Kommunens politivedtekt har vært revidert flere ganger, sist gang i 2014.  



I forslag til ny politivedtekt reguleres i hovedsak de samme forholdene som i dagens 

politivedtekt med noen endringer / tilpasninger.  

Følgende kapittel er videreført uten vesentlige endringer. Dette er: 

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser, Kapittel 2. Orden på offentlig sted, Kapittel 5. Hindre 
forsøpling og tilgrising, kapittel 6. Offentlige anlegg. 

Kapittel VII om dyr og kap VIII i dagens politivedtekt som omhandler barn er opphevet. 

Bestemmelsene er omredigert og flyttet til nye kapittel i tråd med normalpolitivedtekten.    

I den nye normalpolitivedtekten kommenteres følgende bestemmelser særskilt:  

§ 2-2 Kjøring, camping mv. i parker, grøntarealer, friområder o.l. 

I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i tettbygd 

strøk er telting, camping e.l. forbudt, med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet. 

I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere 

motorkjøretøyer med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet. « 

Kommentar:  

Dette er en ny bestemmelse som er tatt inn i politiets normalpolitivedtekt fordi stadig flere 

kommuner har ønsket en adgang til å kunne forby uønsket aktivitet på offentlige steder i 

tettbygd strøk. Hjemmelsgrunnlaget for å ta dette inn i politivedtekten er hensynet til ro og 

orden da dette kan rette seg både mot uønskede aktiviteter, forsøpling, støy og annen 

belastning på områdene. Enkelte større kommuner har blant annet hatt problem med 

forsøpling i offentlige parker.  

Bestemmelsen har vært drøftet med Avdeling for miljø, park og idrett. De har vurdert at det 

ikke er nødvendig å ha en slik generell forbuds- bestemmelse i Alta kommune. En slik 

bestemmelse vil medføre et omfattende arbeid med å skilte alle områder hvor det i dag er lov 

å campe mm. 

Den type ferdsel som beskrives i § 2-2 vil kunne reguleres gjennom bestemmelser i 

friluftsloven, veitrafikkloven og lov om motorferdsel i utmark. Det vurderes som mest 

hensiktsmessig at kommunen bruker disse bestemmelsene i stedet for å innføre et generelt 

forbud mot slik ferdsel. Bestemmelsen foreslås derfor ikke tatt inn i Alta kommunes 

politivedtekt.   

§ 2-2. Opptreden og andre publikumsrettede aktiviteter 

Den som på eller ut mot offentlig sted vil opptre eller utføre andre publikumsrettede 

aktiviteter, må på forhånd sende melding til politiet, uavhengig av om aktivitetene skjer ved 

bruk av høyttaler o.l. 



Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å gjøre bruk av 

gående, kjørende eller flygende reklame.» 

Kommentar: 

I merknad til ny normalpolitivedtekt fremgår det at pengeinnsamling vil inngå i § 2-2, første 

ledd. Pengeinnsamling er ikke det samme som tigging. Det tilrås at ordlyden i dagens vedtekt 

i § 5 som omhandler pengeinnsamling til andre, sang, musikk reklame mm utgår og erstattes 

med § 2-2.  

Normalpolitivedtekten har i § 2-4 tatt inn en bestemmelse som særskilt omtaler tigging, se 

avsnittet nedenfor. 

Nærmere om tigging: 

I 2014 fikk kommunene adgang til å forby eller sette vilkår for tigging i sine politivedtekter. I 

Prp 83 L ( 2013-2014 ) «Kapittel 8 Merknader til bestemmelsen fremgår følgende: 

« Begrepet tigging, omfatter situasjoner der noen ber andre om penger som mottakeren skal 

bruke på seg selv, sine nærmeste eller på en mindre gruppe personer eller et miljø som 

mottakeren selv er en del av. Det kan med andre ord ikke være for stor nærhet mellom 

innsamler og mottaker av pengene eller en situasjon hvor det er grunn til å tro at mottakeren 

indirekte vil tilgodese seg selv, sine nærmeste eller det miljøet vedkommende er en del av. 

Innsamlinger til humanitære eller allmennyttige formål faller utenfor, ikke bare når det 

registrert i innsamlingsregisteret, men også i andre tilfeller. Skoleklasser som samler inn 

penger til turer vil eksempelvis ikke kunne rammes av et forbud mot tigging.  

Status i Alta kommune: 

Alta kommune reviderte i 2014 kommunens politivedtekt. Det ble da tatt inn en regel for 

pengeinnsamling som både regulerte tigging ( i vedtektens paragraf 5 omtalt som innsamling 

til eget formål ) og innsamling til andre formål. Det ble vedtatt at pengeinnsamling til eget 

formål ( tigging ) kun skulle være tillatt på toget i Alta Sentrum. Bestemmelsen ble utformet i 

samråd med lensmannen i Alta som blant annet vurderte at en slik ordning ville være lettere 

å følge opp ordensmessig for politiet samtidig som den ikke ville medføre trafikale 

utfordringer. Lensmannen ønsket ikke at tigging skulle tillates i boligfeltene. Dette fordi 

beboerne vanskeligere kan unngå å bli utsatt for tiggingen, samt at slik tigging kunne føre til 

økt følelse av utrygghet for barn og eldre som er / bor alene.  

Politiet har ikke innført meldeplikt for tigging pr. i dag, men ønsker fortsatt å ha en mulighet 

til å kunne innføre meldeplikt dersom det skulle oppstå behov for det. 

Dagens bestemmelse lyder slik:   

  § 5 Pengeinnsamling, sang, musikk reklame mm  



I Alta kommune er det kun tillatt å samle inn penger til egne eller andres formål på torget i 

Alta sentrum. Vilkåret gjelder ikke for personer som foretar innsamling på vegne av 

organisasjoner registrert i Frivillighets- eller Innsamlingsregisteret. 

Politiet kan etter konkret vurdering sette øvrige vilkår for pengeinnsamling for å opprette 

den offentlige ro og orden. Det samme gjelder også for de som vil framføre sang og musikk 

eller stelle til oppvisning eller fremvisning. 

Politiet kan innføre meldeplikt for den som ønsker å samle inn penger.» 

Det foreslås at dagens ordlyd i § 5 som omhandler tigging utgår og erstattes med en slik ny 

bestemmelse:  

§ 2-3 Tigging  

I Alta kommune er tigging kun tillatt på torget i Alta Sentrum. 

Politiet kan innføre meldeplikt for den som ønsker å tigge i Alta kommune. « 

----------------------------- 

§ 4-4. Eiers plikt i henhold til lokalt etablert sedvane til renhold m.m av fortau  

Eier av hus eller grunn, jf. § 1-2, mot offentlig sted plikter å: 

1. sørge for renhold av fortau og rennestein 

2. rydde fortauet for snø etter snøfall 

3. strø fortau når det er glatt 

Bestemmelsen gjelder kun fortau i umiddelbar tilknytning til eiendommen. 

Kommentarer: 

Bestemmelsen er ny og omhandler de plikter som kun kan ilegges dersom disse allerede er 

etablert fra før gjennom lokale sedvaner. Politidirektoratet har gitt følgende merknad til 

bestemmelsen: 

«Bestemmelsen er ny og omhandler de plikter som kan ilegges på grunnlag av en allerede 

etablert lokal sedvane. Dette er gjort for å synliggjøre at kommunen ikke kan innføre denne 

bestemmelsen i sin politivedtekt uten at sedvanen er dokumentert. Kommunen må 

dokumentere overfor Politidirektoratet at det foreligger en lokal sedvane for den enkelte plikt 

som ønskes stadfestet, jf. politiloven § 14 nr.2. For kommuner som har en slik lokalt etablert 

sedvane, vil denne plikten som regel fremkomme av gjeldende politivedtekt for kommunen. 

Det er ikke anledning å utvide virkeområdet for plikten. « 

For at en sedvane skal anses rettslig bindende kreves det normalt at den har blitt fulgt 

konsekvent i lang tid og at hus- og grunneiere har ansett den som bindende. 



Noen kommuner har etablert slike lokale sedvaner og de har lenge hatt slike bestemmelser i 

sine lokale politivedtekter. Kommuner som ikke har hatt slike bestemmelser fra før kan ikke 

uten videre ta inn denne bestemmelsen i sin politivedtekt. Politidirektoratet krever da at det 

fremlegges dokumentasjon for at det foreligger en lokal sedvane for hver enkelt plikt som 

ønskes stadfestet.  

 Alta kommune har ikke slike bestemmelser i dagens politivedtekt og har heller ikke hatt det i 

tidligere vedtekter. 

I Alta kommune, Alta by, er det utbredt at gårdseiere rydder, spyler, snørydder mm på fortau i 

samvirke med kommunal innsats. Gjennom en bred prosess over flere år som omfatter både 

gårdeiere og næringsforening har det fremkommet at gårdeierne ønsker et forbedret 

vedlikehold og at gårdeierne ønsker å bidra til et løft i vedlikeholdet. Vintervedlikehold bør 

etter kommunens vurdering skje gjennom kjøp av tjenester hos en felles entreprenør eller ved 

at gårdeierne betaler Alta kommune for å utføre tjenesten. Kommunen ønsker på sikt å få 

etablert lokale sedvaner som nevnt i § 4-4 og vil initiere til en prosess hvor det etableres 

avtaler mellom kommunen og grunneierne. Avtalene skal sikre at grunneierne tar et med - 

ansvar knyttet til vintervedlikehold på fortau / kommunal grunn i umiddelbar tilknytning til 

deres eiendommer.          

Slik forholdene er i dag foreligger det altså ikke noen entydig lokal sedvane for at disse 

pliktene i dag hviler på grunneier.  

Kommunen kan derfor ikke vedta den nye bestemmelsen i § 4-4.   

§ 8-1 Pantelånervirksomhet.  

Forholdet er tatt inn i den nye normalpolitivedtekten fordi pantelånervirksomhet ikke lenger 

er regulert i annen lovgivning. Det anses derfor hensiktsmessig å regulere slik virksomhet i en 

politivedtekt.    

§ 9-3 Kommunal håndhevelse  

Kommunen kan håndheve følgende bestemmelser inntatt i normalpolitivedtekten: 

   §  3- 1 Hindringer ( kommunal håndheving etter denne paragraf er begrenset til gjenstander 

e.l. på eller ut over fortau ) 

  § 3-9 Fare for takras 

  § 3-10 Fjerning av sperrer når arbeidet/ faren er over  

  § 4-1 Rengjøring av lys- og luftegraver 

  § 4-2 Rydding av snø etter takras 

  § 4-3 Vannavløp 



  § 4-4 Eiers plikt til renhold m.m. av fortau, ( krever lokal sedvane ) 

  § 5-1 Hindre forsøpling og tilgrising  

 § 5-2 Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l. 

  

Kommentar: 

I 2010 fikk kommunene en adgang til å ilegge gebyr for overtredelse av bestemmelser som 

faller inn under kommunal håndheving. Alta kommune har ikke innført en slik gebyrordning. 

Det er laget en egen forskrift om kommunal håndheving av politivedtekter ( Forskrift av 

19.06.2012 nr.600 om kommunal håndheving av vedtekter.) 

Politiet har i dag adgang til å utstede forelegg for overtredelse av politivedtekten. 

Kommunens adgang til å håndheve brudd på nærmere angitte bestemmelser i 

politivedtekten, kommer dermed i tillegg til politiets håndhevingsmyndighet. Dersom politiet 

har gitt vedkommende et forelegg så kan ikke kommunen ilegge samme person gebyr for 

samme overtredelse, og omvendt. Det er viktig at den som overtrer bestemmelsene ikke 

risikerer dobbeltstraff. 

Rådmannen vurderer at det er ressurskrevende å utføre tilsyn og ulovlighetsoppfølging. 

Basert på dagens ressurssituasjon foreslås det at det ikke legges opp til noen kommunal 

håndheving på noen deler av politivedtektene. Det er heller ikke kommet noe ønske fra 

politiet om at de ønsker kommunal håndheving av de bestemmelsene som er listet opp i § 9-

3. Dagens ordning med politiet som eneste håndhevingsmyndighet forslås etter dette 

videreført.  

Videre saksgang: 

En kommunal politivedtekt er å anse som en lokal forskrift og må derfor saksbehandles i 

henhold til forvaltningslovens krav i §§ 37-40. Forskriften må sendes på høring, vedtas av 

kommunestyret og stadfestes av Politidirektoratet.  

Det tilrås at forslag til ny forskrift sendes på høring med 2 måneders høringsfrist. Saken vil 

etter dette være klar til behandling i kommunestyret i september 2019. Deretter vil de nye 

politivedtektene bli kunngjort i Norsk Lovtidend. Ikrafttredelse for ny politivedtekt vil være 1 

måned etter stadfesting. 

 

 
 
 
 



Alta, 22.05.19 
 
Bjørn- Atle Hansen 
rådmann      Kari Jørgensen 
       Kommuneadvokat 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 


