
HØRINGSBREV 

Til 

Aktuelle høringsinstanser 

 

 

Politivedtekt for Molde kommune – høringsbrev 

Molde kommune legger forslag til ny politivedtekt ut på høring og inviterer med dette 

interessenter til å komme med innspill til ny Politivedtekt for Molde kommune.  

 

Bakgrunn for saken: 

Hjemmel for kommunal politivedtekt framkommer av lov om politiet av 4.august 1995 nr 53 § 

14 første ledd 

Bestemmelsene i normalvedtekten (Rundskriv 02/2018, Politidirektoratet) angir hva som kan 

reguleres i politivedtekt med hjemmel i politiloven § 14. Det er opp til den enkelte kommune, i 

samarbeid med politiet, å avgjøre hvilke bestemmelser som ønskes inntatt i egen kommune. 

Politivedtekt for Molde kommune tar utgangspunkt i normalvedtekten (Rundskriv 02/2018) 

med noen lokale tilpasninger.  

Arbeidet med revidering av gjeldende politivedtekter startet opp høsten 2019. Det ble gjort i 

et samarbeid mellom Midsund, Molde og Nesset kommuner, i forbindelse med etablering av 

nye Molde kommune fra 01.01.2020.  

Gjeldende forskrifter: 

Forskrift om politivedtekter for Nesset kommune: gjeldende fra 14.03.2014 

https://lovdata.no/sok?q=politivedtekt+nesset+kommune 

Forskrift om politivedtekter for Midsund kommune: sist endret 31.12.2006 

https://lovdata.no/sok?q=politivedtekt+midsund+kommune 

Forskrift om politivedtekter for Molde kommune: gjeldende fra 26.06.2014 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2014-05-26-688?q=politivedtekter%20molde 

Vedtekten regulerer ro og orden, ferdsel, renhold, forsøpling og tilgrising, offentlige anlegg, 

arrangementer på offentlig sted, pantelåners virksomhet og forskjellige bestemmelser bl.a 

kommunal håndhevelse. 

Molde politistasjon v/politikontaktene i Midsund, Molde og Nesset har vært invitert med i 

arbeidet, samt representanter fra kommunene i Midsund, Nesset og Molde.  

Høringsbrevet inneholder noen merknader i forbindelse med arbeidet med å erstatte de tre 

tidligere kommunene sine vedtekter, - til en ny vedtekt for nye Molde kommune, samt noen 

av Politidirektoratets merknader i normalvedtekten (Rundskriv 2018/002). Merknadene 

gjelder noen punkt i: 

Kapittel 2: Orden på offentlig sted 

Kapittel 3: Sikring av ferdsel 

https://lovdata.no/sok?q=politivedtekt+nesset+kommune
https://lovdata.no/sok?q=politivedtekt+midsund+kommune
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2014-05-26-688?q=politivedtekter%20molde


Kapittel 4: Renhold på offentlig sted 

Kapittel 5: Hindre forsøpling og tilgrising 

Kapittel 7: Forskjellige bestemmelser 

 

Kapittel 2. Orden på offentlig sted, inneholder et nytt ledd om nattero 

§ 2-1. Ro og orden på offentlig sted 

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 mellom kl. 23.00 og kl. 06.00. 

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, 
holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet 
eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen. 

Merknad: Bestemmelsen er endret ved at det er tatt inn nytt andre ledd. Bestemmelsen 
er tatt inn for å gi en standardisert formulering og plassering, og er ofte stadfestet i flere 
kommuners vedtekter. Den er ment å ivareta miljø og trivsel, samt hensynet til personer 
som bor i nærheten av musikk og feststøy. Det er ingen hindring for at det kan søkes 
politiet om dispensasjon dersom det skal arrangeres festivaler eller andre 
arrangementer. 

§ 2-2 er en ny bestemmelse som gjelder kjøring, camping mv i 
parker, grøntarealer og friområder o.l. 

§ 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 framgår av skiltingen på stedet.  

 

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

motorkjøretøyer med mindre annet framgår av skiltingen på stedet.  

 

Merknader: Bestemmelsen medfører at friområder og andre friluftslivsområder, i de tre 

tidligere kommunene, hvor det tidligere er gitt tillatelse til overnatting ikke lengre gis 

slik tillatelse, med mindre annet framgår av skiltingen på stedet.  

Hjemmelsgrunnlaget for å ta dette inn i politivedtekten er hensynet til ro og orden, da 

dette retter seg både mot uønskede aktiviteter som camping, telting, o.l. i offentlige 

parker, friområder osv. som vil begrense muligheten for allmennheten til å benytte slike 

områder, herunder hindring av forsøpling og utrygghet. Videre er det begrunnet i at 

motorferdsel i slike områder medfører unødvendig støy og belastning på områdene. 

Det er kommunen som gjennom skilting eller på annen måte har ansvaret for å regulere 

forhold rundt bruk og aktiviteter på offentlige steder som parker, friområder, plasser o.l.  

 

 

 



§ 2-4 er en ny bestemmelse som gir adgang til å forby eller sette vilkår 

for tigging 

 

§ 2 -4: Tigging:  

Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus er forbudt 

eller 

tigging på offentlig sted eller fra hus til hus, kan kun skje etter forutgående melding til politiet 
som kan fastsette vilkår, herunder tid og sted for tiggingen. 

eller 

tigging på offentlig sted eller fra hus til hus, kan kun skje etter forutgående melding til politiet.  

Merknad: Bestemmelsen i normalpolitivedtekten gir tre alternative ordlyder dersom 
kommunen ønsker å regulere tigging i politivedtekt. Adgangen til å forby eller sette vilkår 
for tigging i politivedtekter, ble tatt inn i politiloven § 14 første ledd nr. 8 ved lovendring av 
20. juni 2014 nr. 48. Vilkårene kan være avgrensning i tid og sted, eventuelt meldeplikt til 
politiet. 

I forskrift om politivedtekt, Molde kommune (gjeldende fra 26.06.2014) står følgende: 

§ 4.Sang og musikk, reklame mv. 

Politiet gis adgang til å pålegge meldeplikt for den som på eller ut mot offentlig sted vil 
framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler. 

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å foreta 
innsamling av penger, dele ut eller spre opprop, annonser, reklame e.l., eller gjøre bruk av 
gående, kjørende eller flygende reklame. 

Politiet kan gi nærmere bestemmelser om og sette vilkår for tid og sted for den som vil 
samle inn penger på offentlig sted til eget eller andres formål eller framføre sang og musikk. 
  

Politiets praksis i dag er følgende: Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus, kan skje 
etter forutgående melding til politiet. 

Kommunedirektøren foreslår at tigging på offentlig sted eller fra hus til hus, kan kun skje 

etter forutgående melding til politiet.  

 

 

KAPITTEL 3. SIKRING AV FERDSELEN  

Kapittel 3. Sikring av ferdsel Kapittelets bestemmelser er omplassert 
av regeltekniske hensyn 
§ 3-1. Hindringer 

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å plassere eller montere noe som kan være til 
hinder eller ulempe for ferdselen eller som hindrer fri sikt til trafikkskilt o.l.  

Merknader: Arbeidsgruppa foreslår: På fortau skal det være minimum 1,5 meter fri 

passasje.  Molde kommune praktiserer i dag minimum 1,5 m fri passasje på fortau. Det 



er ønskelig å formalisere bredde for fri passasje. Statens vegvesen sin håndbok N100 

Veg og gateutforming fastsetter en fri passasje på minimum 2 m på busslomme.  

Vegloven (21. juni 1963 nr. 23) §§ 30, 31 og 33 har bestemmelser om plassering av 

byggverk, innretninger, reklameskilt o.l., og regler om fjerning av busker og vegetasjon 

langs offentlige veier. Plan- og bygningsloven (27. juni 2008 nr. 71) § 30-3 regulerer 

adgangen til skilt- og reklameinnretninger, i det vesentlig basert på hensyn av estetisk 

karakter.  

Angivelsen av høyden er ikke absolutt og kan tilpasses lokale forhold og har 
sammenheng med at det er tillatt å sykle på fortau. 

 

 

Kapittel 4. Renhold på offentlig sted 
 

KAPITTEL 5. HINDRE FORSØPLING OG TILGRISING  

Kapittel 5. Hindre forsøpling og tilgrising, videreføres uten 
vesentlige endringer 
 

§ 5-1. Hindre forsøpling og tilgrising 

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt: 

1. å kaste avfall, herunder glass, flasker, spiker, papir, tyggegummi og tobakksprodukter  
2. å forsøple og tilgrise til med maling, tusj, sprayprodukter, e.l. på enhver overflate mot 

offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og 
transportmidler  

3. å henge opp kunngjøringer, plakater e.l., uten kommunens tillatelse. Dette gjelder 
ikke oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag 
på eiendom om forhold som bare vedkommer eiendommen eller 
næringsvirksomheten til dem som disponerer eiendommen  
Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.  
Oppslag skal fjernes når de er foreldet.  

4. å etterlate avføring og å urinere utendørs i tettbebygd strøk eller på steder der det 
kan virke sjenerende på andre  

Merknader: Molde kommune bruker ressurser på å fjerne søppel, tilgrisinger herunder 
bl.a. sprøytespisser og avføring i byrommene. Forholdet medfører risiko mht. mulig 
smittespredning både for publikum og ansatte samt driftsutgifter for kommunen.   

Det er nødvendig at politiet og kommunen samhandler godt om forebygging samt 
håndheving av bestemmelsen. Det er nødvendig å tilrettelegge forforskriftsmessig 
avfallshåndtering ved nok og tilgjengelige avfallsbeholdere samt tilrettelegge for 
offentlig tilgjengelige toalett i sentrum.  

Kapittel 7. Arrangement på offentlig sted, om barns tilgang til 
offentlig arrangement er flyttet  



§ 7-3. Barns tilgang til offentlig arrangement (foreslås å tas bort) 

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig allment tilgjengelig tilstelning uten ifølge med 
foreldre eller andre foresatte. 

Politiet kan gi dispensasjon ved tilstelninger som arrangeres spesielt for barn og unge under 
18 år. 

Merknad: Molde kommune foreslår å fjerne denne paragrafen. Alle barn og unge skal 
oppleve en god og trygg oppvekst. De skal inkluderes på en best mulig måte, også i 
forbindelse med arrangement på offentlig sted. 

Politiloven § 13 skal ivareta barn på offentlig sted etter kl. 22.00, reguleres her barns 
adgang til arrangementer uten en tidsbegrensning. 

For arrangementer med alkoholservering henvises til alkohollovgivningen. 

 

Kapittel 9. Forskjellige bestemmelser, ny bestemmelse her som gir 
kommunen adgang til å håndheve paragrafens angitte 
bestemmelser i politivedtektene 
Merknad: Bestemmelsen krever at kommunal håndheving er besluttet av kommunen i 

samråd med politiet. Det er nødvendig at kommunen utarbeider helhetlige 

retningslinjer, prosedyrer og gebyrsatser for å reelt kunne håndheve de 

bestemmelsene som tilligger kommunen.   

 

Ved lovendring av 19. juni 2010 fikk politiloven § 14 et nytt tredje ledd, som gir adgang 
for kommuner til å ta inn en bestemmelse om at kommunen kan håndheve nærmere 
angitte bestemmelser i politivedtekten – kommunal håndheving. Nærmere bestemmelser 
om dette framgår av forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal håndheving av 
vedtekter. Klage over kommunens ileggelse av gebyr for overtredelse av bestemmelser 
som faller inn under kommunal håndheving, skal sendes til kommunen, jf. forskriften om 
kommunal håndheving av politivedtekter § 8. 

Kommunens adgang til å håndheve brudd på nærmere angitte bestemmelser i 
politivedtekten, kommer i tillegg til politiets håndhevingsmyndighet. Derfor understrekes 
viktigheten av at den som overtrer disse bestemmelsene ikke risikerer dobbeltstraff. 
Dette innebærer at dersom politiet har gitt vedkommende et forelegg, kan ikke 
kommunen ilegge samme person gebyr for samme overtredelse, og omvendt. 

 

Lenke til Normalvedtekten fra Politidirektoratet   

https://www.politiet.no/globalassets/05-om-oss/04-om-oss/normalpolitivedtekt---
rundskriv-2018-02.pdf 
 
 

Frist for innspill: 3.august 2020 

Innspill sendes Molde kommune: epost: postmottak@molde.kommune.no 

eller Molde kommune, Rådhusplassen1, 6413 Molde. 

https://www.politiet.no/globalassets/05-om-oss/04-om-oss/normalpolitivedtekt---rundskriv-2018-02.pdf
https://www.politiet.no/globalassets/05-om-oss/04-om-oss/normalpolitivedtekt---rundskriv-2018-02.pdf
mailto:postmottak@molde.kommune.no


Merkes: «Innspill til Politivedtekter» 

 
 
 
Kommunedirektøren 
 

 

 

Vedlegg 

Forslag til politivedtekt for Molde kommune 
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