
Kommentarer til foreslåtte endringer i forskrift om politivedtekt for Bodø 
kommune 
 
1. Endringer i kapittel I – Alminnelige bestemmelser 
 
§ 1-1 Offentlig sted 

Bestemmelsen tilsvarer gjeldende forskrift § 1 og foreslås videreført, men at det tilføyes 
gang- og sykkelvei til de områder som defineres som offentlig sted.  

§ 1-2 Ansvar og plikter for fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn  

Bestemmelsen tilsvarer gjeldende forskrift § 2 og foreslås videreført ordrett. Det foreslås 
imidlertid at bestemmelsens overskrift endres til «Ansvar og plikter for fester, bruker, leier 
eller bestyrer av hus eller grunn».   

2. Endringer i kapittel II – Ro og orden på offentlig sted 
 
§ 2-1 Ro og orden på offentlig sted 

Bestemmelsen tilsvarer gjeldende forskrift § 3, men med tillegg av to nye ledd. For det 
første foreslås det inntatt et nytt andre ledd, som regulerer nattero mellom kl. 23.00 og 
06.00 for enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted.  

Under bystyrets forrige behandling av revisjon av forskrift om politivedtekt (08.02.18, sak 
18/14) ble det stilt spørsmål om begrunnelsen for at det ble foreslått innarbeidet en 
bestemmelse om nattero. Det ble også stilt spørsmål om bestemmelsen i realiteten ville 
innskrenke bystyrets mulighet til å tillate uteservering tilknyttet serveringssted tilknyttet 
serveringssted med skjenkebevilling etter kl. 23.00.    

Når det gjelder begrunnelsen for at det foreslås innarbeidet en bestemmelse som regulerer 
nattero på offentlig sted, gjøres det oppmerksom på at bestemmelsen ment å supplere 
straffeloven § 181, som blant stadfester at det er straffbart å forstyrre omgivelsenes nattero 
med slagsmål, støy eller annen utilbørlig atferd. Begrepet «nattero» er imidlertid ikke 
nærmere definert i straffeloven § 181. Foreslåtte bestemmelse vurderes av den grunn som 
nødvendig for å gi politiet en klarere hjemmel for å kunne ivareta natteroen til personer 
som blir berørt av musikk, feststøy, støyende arbeid eller lignende aktivitet som bryter med 
alminnelig ro og orden mellom 23.00 og kl. 06.00. Det nevnes i tillegg at foreslåtte 
innarbeidet bestemmelse ikke ment anvendt uten at det samtidig foreligger overtredelse av 
straffeloven § 181. Vurderingen av om omgivelsenes nattero er forstyrret etter straffeloven 
§ 181 vil av den grunn blant annet bero på stedet og tidspunktet forstyrrelsen finner sted.  

Det gjøres for øvrig oppmerksom på at foreslåtte bestemmelse om nattero ikke er til hinder 
for at festivaler eller andre arrangementer kan søke politiet om dispensasjon fra 
hovedregelen om nattero etter kl. 23.00.  

Når det gjelder spørsmålet om bestemmelsen i realiteten vil innskrenke bystyrets mulighet 
til å tillate uteservering tilknyttet serveringssted med skjenkebevilling etter kl. 23.00, gjøres 



det oppmerksom på at bestemmelsen ikke ment å innvirke på kommunens adgang til å 
regulere stengetider for utesteder med uteservering. I det tilfellet at det er ønskelig å gi 
tillatelse til uteservering etter kl. 23.00, vurderes foreslåtte bestemmelse om nattero å ikke 
være til hinder for dette.  

For det andre foreslås det tilføyd et nytt fjerde ledd, som stadfester at serverings- og 
skjenkesteders har ansvar for å opprettholde ro og orden utenfor virksomhetene deres. 
Bestemmelsen følger ikke av normalpolitivedtekten, men foreslås innarbeidet for å 
tydeliggjøre at serveringsvirksomheter på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter 
å sørge for at serveringsstedets gjester, som oppholder seg på eller i umiddelbar nærhet av 
serveringsstedet, overholder øvrige plikter som følger av forskriftsforslaget § 2-1.    

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

Bestemmelsen er ny. Bestemmelsens første ledd forbyr telting, camping eller lignende i 
offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i tettbygd 
strøk, med mindre det fremgår av skilting på det aktuelle stedet at slik aktivitet er tillatt.  

Bestemmelsens andre ledd forbyr kjøring og parkering av motorkjøretøyer i offentlige 
parker, grøntarealer og friområder, med mindre det følger av skilting på stedet at slik 
aktivitet er tillatt. Det foreslås imidlertid at dette forbudet ikke gjelder for motorkjøretøyer 
som benyttes i forbindelse med drift og vedlikehold av offentlige parker, grøntarealer og 
friområder.  

Det følger av normalpolitvedtekten at begrunnelsen for muligheten for å håndheve uønsket 
aktivitet på offentlige steder i tettbebygde strøk. Hjemmelsgrunnlaget for å ta inn et slikt 
forbud i lokal forskrift om politivedtekt er hensynet til ro og orden, da dette retter seg mot 
både uønskede aktiviteter som camping, telting og lignende som kan begrense muligheten 
for allmennheten til å benytte slike områder. Bestemmelsen skal også sikre forsøpling og 
utrygghet, samt at motorferdsel medfører unødvendig støy og belastning på ovennevnte 
områder. Det gjøres for øvrig oppmerksom på at friområder, som fremstår som allment 
tilgjengelig for motorkjøretøyer, må skiltes med forbudsskilt dersom det ikke skal være 
adgang til å kjøre eller parkere der.1  

§ 2-3 Opptreden og andre publikumsrettede aktiviteter 

Bestemmelsen tilsvarer gjeldende forskrift § 4 og foreslås videreført, men med noen 
endringer.  

Den største endringen er at pengeinnsamling fjernes fra § 2-3 andre ledd, som en følge av at 
pengeinnsamling vil inngå i § 2-3 første ledd. Det er etter lovendringen i politiloven § 14 
første ledd nr. 8 av 20. juni 2014 ikke lengre adgang til å regulere pengeinnsamling utover 
dette. En slik adgang er nå erstattet med adgangen til å regulere tigging i lokal forskrift. For 
en nærmere redegjørelse av forskjellen mellom pengeinnsamling og tigging, se merknader 
til ny forskrift § 2-4 under.  

 
1 Normalpolitivedtektens kommentarer til § 2-2 



For det andre foreslås det at formuleringen «å dele ut eller spre opprop, annonser, reklame 
e.l.» fjernes fra bestemmelsens andre ledd. Endringsforslaget innebærer at meldeplikt til 
politiet kun vil gjelde for den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å gjøre bruk av 
gående, kjørende eller flygende reklame. Begrunnelsen for endringsforslaget er at det 
bestemmelsen skal tilsvare normalpolitivedtekten, samt at det er vurdert at det ikke lenger 
er behov for meldeplikt for den som ønsker å dele ut eller spre opprop, annonser, reklame 
e.l. til politiet på offentlig sted.  

Under bystyrets forrige behandling av revisjon av forskrift om politivedtekt 08.02.18 (sak 
18/14) ble det stilt spørsmål om det å fjerne formuleringen «å dele ut eller spre opprop» i 
realiteten innebar at meldeplikten til politiet for å gjennomføre demonstrasjoner ble fjernet. 
Det gjøres i den forbindelse oppmerksom på at det følger av politiloven § 11 første ledd at 
den som vil benytte offentlig sted til demonstrasjon, opptog, møte, stand eller lignende, i 
god tid på forhånd skal gi politiet melding om aktiviteten.  

For det tredje foreslås det at det i bestemmelsens første ledd presiseres at melding til 
politiet må skje forut for gjennomføringen av aktiveten.  

Det foreslås for det fjerde at meldingsplikten til politiet gjelder uavhengig av om aktiviteten 
skjer ved bruk av høyttaler og lignende.  

§ 2-4 Tigging 

Bestemmelsen er ny, med unntak av at det i dag følger av gjeldende forskrift § 4 meldeplikt 
til politiet for pengeinnsamling, herunder tigging.   

Det følger av politiloven § 14 første ledd nr. 8 at kommunen i forskrift om politivedtekt kan 
fastsette forbud mot eller nærmere vilkår for tigging på offentlig sted eller fra hus til hus, 
samt meldeplikt for den som ønsker å tigge. I normalpolitivedtekten foreslår 
Politidirektoratet tre alternativer til utforming av lokal bestemmelse om tigging. Det første 
alternativet forbyr tigging på offentlig sted eller fra hus til hus. Det andre alternativet tillater 
tigging på offentlig sted eller fra hus til hus, men at det kun kan skje etter forutgående 
melding til politiet og at politiet kan fastsette vilkår, herunder tid og sted for tiggingen. Det 
tredje alternativet tillater tigging på offentlig sted eller fra hus til hus, men at det kun kan 
skje etter forutgående melding til politiet.  

I forbindelse med bystyrets behandling av saken 26.10.17 (sak 17/163), stemte bystyret ned 
et tilleggsforslag om å innarbeide et generelt forbud mot tigging i Bodø kommune. Det 
foreslås av den grunn at det tillates tigging på offentlig sted.  

Når det gjelder tigging fra hus til hus, kan den enkelte oppleve slik tigging som en 
forstyrrelse av den private sfæren. Oppsøkende tigging på den enkeltes bostedsadresse kan 
blant annet føles ubehagelig og virke skremmende, særlig for eldre og barn. For enkelte vil 
det av den grunn kunne oppleves vanskelig å avvise denne formen for tigging. Brysom, 
påtrengende og aggressiv tigging kan etter omstendighetene rammes av bestemmelsene 
om avvisning, bortvisning og fjerning jf. politiloven §7 og ulike bestemmelser i straffeloven, 
herunder blant annet ordensforstyrrelser (§ 181). Det kan imidlertid i praksis være 
bevismessig vanskelig å anvende straffelovens bestemmelser. Oppsøkende dørtigging, som 



oppleves ubehagelig og virker skremmende for den enkelte, fanges med andre ord ikke 
nødvendigvis opp av nevnte bestemmelser. Det anbefales av den grunn at det innarbeides 
et generelt forbud mot tigging fra hus til hus.  

Det bemerkes at forslaget om å forby tigging fra hus til hus ikke innebærer et forbud mot 
innsamlingsaksjoner til humanitære og allmennyttige formå som er registrert i 
innsamlingsregisteret eller i andre tilfeller. Eksempelvis vil skoleklasser som samler inn 
penger til klassetur ikke bli rammet av et slikt forbudt. For nærmere redegjørelse av det 
rettslige innholdet i begrepet «tigging, vises det til vedlagt dokument benevnt 
«Kommentarer til foreslåtte endringer i forskrift om politivedtekt for Bodø kommune».  

Når det gjelder meldeplikt for tigging, følger det av gjeldende forskrift om politivedtekt § 4 
at det er meldeplikt til politiet for pengeinnsamling, herunder tigging (vedtatt inntatt i 
gjeldende forskrift av bystyret 21.03.13 i forbindelse med behandling av sak 13/35). På 
bakgrunn av at det ikke lengere er adgang til å regulere pengeinnsamling utover det som 
følger av forskriftsforslaget § 2-3 første ledd (se kommentarer til endringsforslagets § 2-3 i 
vedlagt dokument benevnt «Kommentarer til foreslåtte endringer i forskrift om politivedtekt 
for Bodø kommune»), foreslås det at gjeldende meldeplikten for tigging videreføres i 
forskriftsforslaget § 2-4. Formålet med meldeplikten er å formidle informasjon om lokale 
forhold og aktuelle regler til dem som ønsker å tigge. I tillegg vil videreføring av meldeplikt 
for tigging understøtte politiets arbeid med å sikre orden og trygghet på offentlig sted. 

Når det gjelder forslaget om at politiet kan fastsette vilkår for tiggingen, følger det av 
normalpolitivedtekten at regulering av tigging forutsetter at vilkårene fremgår av 
bestemmelsene i lokal forskrift om politivedtekt. Det foreslås av den grunn at det 
innarbeides i forskriften at politiet får hjemmel til å stille vilkår for tidspunkt for tiggingen og 
hvor tiggingen kan finne sted. Formålet med å innarbeide en slik bestemmelse er å bidra til 
politiets arbeid med å sikre ro og orden på offentlig sted.  

Ut fra ovenstående anbefales det innarbeidet i forskriften at tigging på offentlig sted er 
tillatt, forutsatt at den som ønsker å tigge har meldt ifra om dette til politiet. Det foreslås 
videre at politiet kan sette vilkår til tigging på offentlig sted, herunder tid og sted for 
tiggingen. Det foreslås i tillegg at tigging fra hus til hus forbys.  

Når det gjelder det rettslige innholdet i begrepet «tigging», vises det til forarbeidene til 
politiloven2 hvor det fremgår at «[b]egrepet 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 og allmennyttige formål faller 
utenfor, ikke bare når det er 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 i sin kommune. 

 
2 Prop.83 L (2013–2014) Endringer i politiloven (tigging) på s. 11 



En kunstnerisk forestilling på offentlig sted som etterfølges av aktivt og pågående 
innsamlingsvirksomhet hvor den enkelte tilskuer avkreves penger vil ofte måtte anses som 
tigging. På samme måte vil pågående salg av relativt verdiløse gjenstander som ikke har 
noen tilknytning til noen alminnelig kommersiell virksomhet eller et humanitært eller 
allmennyttig formål eller lignende omfattes av tiggebegrepet.»  

§ 2-5 Farlig eller skremmende virksomhet 

Bestemmelsen tilsvarer gjeldende forskrift § 5 og foreslås videreført, men med noen 
endringer. 

Det følger av gjeldende forskrift § 5 første ledd nr. 1 at det på, utover eller i umiddelbar 
nærhet av offentlig sted er forbudt å mot å skyte med gevær eller annet skytevåpen, 
herunder bue, sprettert eller lignende på. Det foreslås presisert at forbudet også gjelder for 
paintball og softgun. 

Det følger videre av gjeldende forskrift § 5 første ledd nr. 3 at det ikke er tillatt å avbrenne 
fyrverkeri, krutt eller eksplosive stoffer uten melding til politiet, med unntak av avbrenning 
av godkjent fyrverkeri som skal benyttes i tidsrommet 31. desember kl. 18.00 til 1. januar kl. 
02.00. Det foreslås at vilkåret om at avbrenning forutsetter melding til politiet endres til at 
avbrenning forutsetter politiets tillatelse.  Det foreslås i tillegg at godkjent fyrverkeri 
defineres som fyrverkeri som er tillatt omsatt i Norge.  

Gjeldende forskrift § 5 første ledd nr. 2 foreslås videreført ordrett i ny forskrift § 2-5 første 
ledd nr. 1.  

Det følger videre av gjeldende forskrift § 5 andre ledd at det er forbudt å bære ladd 
skytevåpen på offentlig sted. Det foreslås at denne bestemmelsen ikke videreføres. 
Begrunnelsen for dette er at straffeloven § 189 regulerer forholdet.  

3. Endringer i kapittel III – Sikring av ferdselen 
 
§ 3-1 Hindringer  

Bestemmelsen tilsvarer gjeldende forskrift § 6 og foreslås videreført, men med mindre 
endringer. 

Gjeldende forskrift § 6 første ledd hjemler at det på eller ut over offentlig sted er det 
forbudt å sette eller henge noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen. Det 
foreslås at det i tilføres en setning som forbyr å oppføring eller opphenging av noe som kan 
være til hinder for fri sikt til trafikklys, trafikkskilt og lignende.  

Det følger videre av gjeldende forskrift § 6 andre ledd markiser skal være montert slik at 
underkanten på markisen er minst 2,5 meter over bakken. Det foreslås at det presiseres at 
kravet til minimumshøyde også gjelder for andre innretninger.  

§ 3-2 Dyr 

Bestemmelsen tilsvarer gjeldende forskrift § 22 og foreslås videreført, men flyttet fra 
kapittel VII til kapittel III.  



Det foreslås i tillegg at gjeldende forskrift § 22 andre ledd, som forbyr føring av sirkusdyr og 
ville dyr på offentlig sted uten politiets tillatelse, ikke videreføres. Begrunnelsen for dette er 
at det følger av normalpolitivedtekten at Politidirektoratet vurdere bestemmelsen for å ikke 
være relevant lenger. Direktoratet gir ikke noe ytterligere begrunnelse for sin vurdering. Det 
antas imidlertid at dette blant annet skyldes at det følger av forskrift om dyrevelferd ved 
fremvisning av dyr, som trådte i kraft 01.01.17, § 7 første ledd at dyr som fremvises i 
forbindelse med sirkus, dyreparker og ved midlertidig fremvisning skal være tilstrekkelig 
tamme og tilvendt forholdene under den aktuelle fremvisningen.  

Det gjøres for øvrig oppmerksom på at det følger av «Veiledning og vilkår for leie av 
kommunal grunn til arrangementer, festivaler og opplevelsesaktiviteter i Bodø kommune» 
(vedtatt av bystyret 08.12.16 i sak 16/220) punkt 1 at det av hensyn til dyrevelferden ikke gis 
tillatelse til bruk av kommunal grunn til sirkus som benytter eksotiske eller ville dyr i 
forestillingen.  

Det vurderes på bakgrunn av ovenstående at gjeldende forskrift § 22 andre ledd er ivaretatt 
gjennom annen lovgivning og retningslinjer for leie og bruk av kommunal grunn. 
Bestemmelsen foreslås av den grunn ikke videreført.      

§ 3-3 Aktiviteter 

Bestemmelsen tilsvarer gjeldende forskrift § 7 og forslås videreført med mindre endringer.  

Bestemmelsen hjemler politiets mulighet til å forby aking og annen form for sport, lek eller 
spill på bestemt offentlig sted i de tilfeller at dette er påkrevd av hensynet til ferdselen eller 
den alminnelige orden. Det foreslås presisert at bestemmelsen gjelder enhver form for 
sport, lek eller spill.  

Det gjøres for øvrig oppmerksom på at bestemmelsen ikke gir politiet hjemmel til å 
nedlegge generelt forbud mot ovennevnte aktiviteter på offentlig sted, men at eventuelt 
forbud må bero på en konkret vurdering av forholdene på det enkelte sted.3 

§ 3-4 Ferdsel på islagt vann eller sjø 

Bestemmelsen tilsvarer gjeldende forskrift § 14 og foreslås videreført, men med en mindre 
endring av redaksjonell karakter.  

§ 3-5 Avsperring av offentlig sted 

Bestemmelsen tilsvarer gjeldende forskrift § 8 og foreslås videreført, men at det presiseres 
at bestemmelsen også gjelder for fortau.   

§ 3-6 Byggevirksomhet m.v. 

Bestemmelsen tilsvarer gjeldende forskrift § 10 og foreslås videreført ordrett.  

§ 3-7 Sprengningsarbeid  

 
3 Normalpolitivedtektens kommentarer til § 3-3 



Bestemmelsen tilsvarer gjeldende forskrift § 9 og forslås videreført ordrett.  

§ 3-8 Vedlikehold av bygning m.v. 

Bestemmelsen tilsvarer gjeldende forskrift § 11 og forslås videreført ordrett.  

§ 3-9 Fare for takras 

Bestemmelsen tilsvarer gjeldende forskrift § 12 og foreslås videreført, men med en mindre 
endring av redaksjonell karakter.  

§ 3-10 Fjerning av sperrer  

Bestemmelsen tilsvarer gjeldende forskrift § 13 og foreslås videreført, men med en mindre 
endring av redaksjonell karakter.  

4. Endringer i kapittel IV – Renhold på offentlig sted 
 
§ 4-1 Rengjøring av lys og luftegraver.  

Bestemmelsen tilsvarer gjeldende forskrift § 15 første, tredje og fjerde ledd. Bestemmelsen 
foreslås videreført ordrett, med unntak av gjeldende bestemmelses andre ledd, som 
foreslås videreført i ny forskrift § 4-4.  

§ 4-2 Rydding av snø etter takras 

Det følger av gjeldende forskrift § 16 første ledd at hus- og grunneiers plikter å rydde 
fortauet utenfor eiendommen for snø og is etter takras. Bestemmelsen foreslås videreført 
ordrett i ny forskrift § 4-2.  
 
§ 4-3 Vannavløp 

Bestemmelsen tilsvarer gjeldende forskrift § 18 og foreslås videreført ordrett.  

§ 4-4 Eiers plikt til renhold m.m. av fortau 

Forslag til § 4-4 i ny forskrift tilsvar flere ulike bestemmelser i gjeldende forskrift. Gjeldende 
forskrift § 15 andre ledd pålegger eier av hus eller grunn mot offentlig sted å sørge for 
renhold av fortau og rennestein utenfor eiendommen. Bestemmelsen foreslås videreført i 
ny forskrift § 4-4 nr. 1. 

Gjeldende forskrift § 16 andre ledd pålegger eier av hus eller grunn mot offentlig sted å 
rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is etter snøfall. Bestemmelsen foreslås 
videreført i ny forskrift § 4-4 nr. 2. 

Det følger av gjeldende forskrift § 16 tredje ledd at snø i forbindelse med snørydding kan 
lagres langs kanten på fortau, men ikke kastes ut i kjørebanen. Bestemmelsen foreslås 
videreført i ny forskrift § 4-4 nr. 2.  

Det følger videre av gjeldende forskrift § 17 at eier av hus eller grunn mot offentlig sted i 
tettbygd strøk plikter å strø eller på annen måte sørge for at fortauet utenfor eiendommen 
ikke er glatt. Bestemmelsen foreslås videreført i revidert form ny forskrift § 4-4 nr. 3.  



Begrunnelsen for at det foreslås at ovennevnte plikter samles i en felles bestemmelse, er at 
pliktene kun kan ilegges på grunnlag av en allerede etablert lokal sedvane. At det faktisk 
eksister slik lokal sedvanerett må dokumenteres ovenfor Politidirektoratet, jf. politiloven § 
14 nr. 2.4  

Ovennevnte plikter har vært etablert som lokal sedvane i lokal forskrift om politivedtekt for 
Bodø kommune siden 17.12.1998. Det vurderes av den grunn at det er dokumentert at 
samtlige av de ovennevnte pliktene er stadfestet gjennom lokal sedvanerett.  

5. Endringer i kapittel V – Hindre forsøpling og tilgrising 
 
§ 5-1 Hindre forsøpling og tilgrising  

Bestemmelsen tilsvarer gjeldende forskrift § 19 og foreslås videreført med mindre 
endringer. Den største endringen er at det foreslås det presisert i bestemmelsens fjerde 
punkt at forbudet mot å urinere på, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted 
gjelder for utendørs urinering i tettbebygd strøk eller på steder der det kan virke sjenerende 
på andre.  

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

Bestemmelsen tilsvarer gjeldende forskrift § 20 og forslås videreført med et tillegg. Det 
foreslås tilføyd i bestemmelsens første ledd at den som driver næringsvirksomhet på eller ut 
mot offentlig etter stengetid umiddelbart plikter å rydde området og fjerne avfall som 
skyldes virksomhetens aktivitet. I tillegg foreslås det mindre endringer av redaksjonell 
karakter.  

6. Endringer i kapittel VI – Offentlige anlegg 
 
§ 6-1 Kirkegård og gravplass 
 
Bestemmelsen tilsvarer gjeldende forskrift § 21 og foreslås videreført, men med en mindre 
endring av redaksjonell karakter.  

7. Endringer i kapittel VII – Arrangementer på offentlig sted 
 
§ 7-1 Søknadsplikt for arrangementer på offentlig sted 
 
Bestemmelsen tilsvarer gjeldende forskrift § 26 og foreslås videreført, men med mindre 
endring av redaksjonell karakter.  

§ 7-2 Meldeplikt for allment tilgjengelig arrangementer  
 
Bestemmelsen tilsvarer gjeldende forskrift § 27 og foreslås videreført, men med mindre 
endring av redaksjonell karakter.  
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§ 7-3 Barns tilgang til offentlig arrangementer  
 
Bestemmelsen tilsvarer gjeldende forskrift § 28 og stadfester at barn under 15 år ikke har 
tilgang til offentlige arrangementer uten følge med foreldre eller andre foresatte.  

Politiloven § 13 ivaretar barn på offentlig sted etter kl. 22.00, mens formålet med § 7-3 er 
ivaretakelsen av barn under 15 år ved arrangementer som er åpne for alle aldersgrupper, 
uten tidsbegrensing. 

Det forslås av den grunn at gjeldende forskrift § 28 videreføres, men at det legges til et nytt 
andre ledd i bestemmelsen som gir politiet mulighet til å gi dispensasjon fra hovedregelen i 
bestemmelsens første ledd ved tilsetninger som arrangeres spesielt for barn og unge under 
18 år.  

8. Endringer i kapittel VIII – Pantelånervirksomhet 
 
I likhet med brukthandlere, søkes pantelånere utnyttet til omsetning av tyvegods. For å 
motvirke dette, stilles det krav om at pantelånere fører protokoll over det gods de tar inn og 
at politiet kan utføre rutinemessig kontroll med protokollene og gjenstandene.5 

Forholdet er ikke lengre regulert i annen lovgivning og det anses hensiktsmessig å innta en 
standardisert formulering som tidligere er stadfestet. Det foreslås av den grunn inntatt en 
ny bestemmelse om pantelånevirksomhet.  

9. Endringer i kapittel IX – Forskjellige bestemmelser 
 
§ 9-1 Pliktforsømmelser  

Bestemmelsen tilsvarer gjeldende forskrift § 29 og foreslås videreført, men med en mindre 
endring av redaksjonell karakter.  
 
§ 9-2 Straff 

Bestemmelsen tilsvarer gjeldende forskrift § 30 og foreslås videreført ordrett.  
 
§ 9-3 Kommunal håndhevelse 
 
Bestemmelsen har ingen tilsvarende bestemmelse i gjeldende forskrift. Bestemmelsen gir 
kommunene hjemmel til å håndheve angitte bestemmelser i lokal forskrift om politivedtekt, 
jf. politiloven § 14 tredje ledd. Det foreslås at kommunen gis hjemmel til å håndheve 
følgende bestemmelser i forskriftsforslaget:  

- § 3-1 Hindringer (kommunal håndheving etter denne paragraf er begrenset til 
gjenstander e.l. på eller utover fortau) 

- § 3-9 Fare for takras 
- § 3-10 Fjerning av sperrer når arbeidet er ferdig/faren er over 
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- § 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 

Nærere bestemmelser om håndhevelsen ovennevnte bestemmesler følger av forskrift om 
kommunal håndheving av politivedtekter (FOR-2012-06-19-600). 

§ 9-4 Ikrafttreden  

Det foreslås at ny forskrift trer i kraft en måned etter at den er stadfestet av 
Politidirektoratet, og at forskrift av 17.11.1998 nr. 1024 om politivedtekt for Bodø 
kommune, Nordland oppheves fra samme tidspunkt.  


