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Forslag til nye politivedtekter med merknader 
 
 
KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER  
 
§ 1-1. Offentlig sted  
Med offentlig sted forstås gate, vei, fortau, sti, herunder gang- og sykkelvei, park, torg e.l., plass, 
bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for 
alminnelig ferdsel.  
 
Merknad  
Begrepet offentlig sted har det samme innhold som tidligere, jf. straffeloven (20. mai 2005 nr. 28) § 10 
første ledd, dvs. sted der allmenheten ferdes. Som før har man funnet det praktisk å foreta en oppregning 
av typiske steder som er offentlige. I noen kommuner kan det i tillegg være områder som ikke er nevnt her, 
mens f.eks. kai eller brygge ikke er aktuelt i andre kommuner.  
 
§ 1-2. Ansvar og plikter for fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn  
Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller 
bestyrer eiendommen.  
 
Merknad  
Man minner om at en leietaker som f.eks. leier en del av et større hus, ikke er forpliktet etter denne 
bestemmelse.  
Bestemmelsen tilsvarer § 2 i tidligere normalpolitivedtekter og innebærer ingen realitetsendring.  
 
 
KAPITTEL 2. ORDEN PÅ OFFENTLIG STED  
 
§ 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 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.  
 



Bestemmelsen supplerer straffeloven (20. mai 2005 nr. 28) § 181, som retter seg mot slagsmål, støy eller 
annen utilbørlig adferd. En viss interesse har også forskrift om kjørende og gående trafikk av 21. mars 
1986 nr. 747 § 19 om særlige bestemmelser for gående.  
 
§ 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.  
 
Merknad  
Stadig flere kommuner har ønsket mulighet til å ta inn i politivedtekt adgangen for å håndheve uønsket 
aktivitet på offentlige steder i tettbygd strøk. 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. Bestemmelsen gjør ingen endring i 
kommunens ansvar. En del kommuner har ønsket at slik håndheving kan gå inn i den lokale politivedtekt, 
men da politiloven § 14 ikke gir hjemmel for at det i politivedtekt kan gis pålegg om å innhente tillatelse 
fra annen myndighet enn politiet, har man i stedet tatt inn bestemmelser som pålegger kommunen å skilte 
bruken av slike områder. Regelen er ikke ment å gjøre endringer i kommunens adgang til å tildele 
kjøretillatelse til personell som trenger dette for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver eller å motta og 
innvilge søknader fra personer om tillatelse til bruk eller ferdsel på slike områder. Det forutsettes at 
friområdet som fremstår som allment tilgjengelig for motorkjøretøyer blir skiltet med forbudsskilt dersom 
det ikke skal være adgang til å kjøre eller parkere der.  
 
§ 2-3. 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.  
 
Merknad  
Bestemmelsen tar sikte på å fange opp tilfeller som ikke dekkes av politiloven § 14 nr. 3 og 4, jf. § 11 og er 
innholdsmessig en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 4. Formålet med meldeplikten er politiets 
behov for å opprettholde ro og orden, samt sikre ferdselen og fremkommeligheten på offentlig sted.  
 
Pengeinnsamling vil inngå i 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. For en nærmere beskrivelse av forskjellen mellom pengeinnsamling 
og tigging, se merknadene til § 2-4.  
 
Det kan i vedtekt ikke settes krav om innhenting av godkjennelse fra kommune, da det i politiloven § 14 
ikke foreligger hjemmel for å innhente tillatelser fra andre myndigheter enn politiet.  
 
 
 
 
 
 
 



§ 2-4. Farlig eller skremmende virksomhet  
På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:  

1. å skyte med gevær eller annet skytevåpen, herunder paintball, softgun, bue, 
sprettert o.l.  

2. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse. Slik 
tillatelse er ikke påkrevd for godkjent fyrverkeri som skal benyttes i tidsrommet 31. 
desember kl. 18.00 til 1. januar kl. 02.00.  

3. å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for 
dem som ferdes der.  

 
Merknad  
Med samtykke fra politiet kan kravet om innhenting av politiets tillatelse fravikes i lokal politivedtekt hva 
gjelder oppskyting av godkjent fyrverkeri på nyttårsaften. Bestemmelsen er innført på bakgrunn av 
vedvarende praksis fra en rekke kommuner.  
 
Bruk av fyrverkeri i tettbebyggelse, nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser er ikke tillatt uten at 
også brannsjefens tillatelse foreligger, jf. forskrift av 15. desember 2002 nr. 922 om håndtering av 
eksplosjonsfarlig stoff § 2-10. Utenfor slike områder antas det tilstrekkelig med politiets tillatelse. Lokal 
brannmyndighet kan i alle tilfeller, gjennom egne hjemler eller med hjemmel i eget lovverk, nedlegge 
forbud om bruk av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer. Det vises for øvrig til at bruk av krutt, 
fyrverkeri eller eksplosive stoffer i alle tilfeller må skje innenfor rammene av brann- og 
eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 nr. 20.  
 
Tidligere annet ledd i normalpolitivedtekt av 1996 om bæring av våpen på offentlig sted er tatt ut, da 
forholdet reguleres av straffeloven (20. mai 2005 nr. 28) § 189.  
 
 
KAPITTEL 3. SIKRING AV FERDSELEN  
 
§ 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.  
 
Markiser eller annet som henger utover fortau, skal på det laveste være minst 2,5 meter over 
bakken.  
 
Merknad  
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. Det kan være behov for å supplere bestemmelsene for å 
oppnå en raskere reaksjon, da behandlingstiden for fjerning av ulovlige oppsatte skilt etter plan- og 
bygningsloven § 32-7 eller tvangsfullbyrdelsesloven (26. juni 1992 nr. 86) kan være lang. Dette gjelder 
særlig hvor fremkommeligheten eller sikten hindres eller skiltet representerer en fare for skade på person 
eller eiendom. 
 
Angivelsen av høyden er ikke absolutt og kan tilpasses lokale forhold og har sammenheng med at det er 
tillatt å sykle på fortau.  
 
Endring av bestemmelsen er av språklig karakter og innebærer ingen realitetsendring av tidligere 
normalpolitivedtekt § 6.  
 
§ 3-2. Dyr  
Det er forbudt å la husdyr gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.  



Merknad  
Bestemmelsen supplerer beiteloven (16. juni 1961 nr. 12) § 6 som setter forbud mot å la husdyr gå løs på 
områder de ikke har adgang til. Loven kan imidlertid ikke tolkes som et forbud mot å la husdyr oppholde 
seg på offentlig sted, slik at det er behov for å beholde bestemmelsen i den nye normalpolitivedtekten. 
Kommunene bør imidlertid vurdere bestemmelsen nærmere, bl.a. kan det være grunn til å la den gjelde i 
bestemte strøk. Fortsatt møter man husdyr ved eller på offentlig veg e.l. flere steder. For øvrig viser man 
til vegloven (21. juni 1963 nr. 23) §§ 44 og 48 om gjerde mot offentlig veg og grind eller ferist på offentlig 
veg.  
 
Regulering av forhold knyttet til hundehold må gjøres i medhold av hundeloven (4. juli 2003 nr.74) og kan 
således ikke reguleres i lokal politivedtekt. Slik regulering må gis i kommunal forskrift om hundehold. 
Normalpolitivedtektens tidligere bestemmelser om farlige hunder, båndtvang, salg og avlivning ble den 31. 
desember 2003 opphevet i den enkelte kommunes politivedtekt som følge av ny hundelov (4. juli 2003 nr. 
74). Se hundeloven § 32 jf. politiloven (4. august 1995 nr. 53) § 14, første ledd nr. 1, andre punktum.  
 
Ikke hjemmel til å stadfeste pålegg om fjerning av dyreekskrementer, se merknad til § 5-1.  
 
Annet ledd om sirkusdyr eller ville dyr er ikke videreført da den ikke lengre anses relevant.  
 
§ 3-3. Aktiviteter  
Politiet kan forby enhver form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er 
påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.  
 
Merknad  
En slik bestemmelse kan delvis falle inn under vegtrafikklovens (18. juni 1965) ramme, men praktiske 
grunner og hensynet til den alminnelige ordenshåndhevelse tilsier at politiet bør ha kompetanse til å gi 
slike bestemmelser, forankret i rent lokale forhold. For øvrig vises det til friluftsloven (28. juni 1957 nr. 
16), særlig § 2 om den frie ferdselsrett i utmark og de begrensninger som kan ilegges av grunneier og 
kommunen.  
 
At et forbud gjelder på bestemt offentlig sted betyr at det ikke kan gis et generelt forbud, men må bero på 
en konkret vurdering av forholdene på det enkelte sted. Det er ikke hjemmel i politivedtekt til å nedlegge 
generelle forbud mot nevnte aktiviteter på offentlig sted.  
 
Bestemmelsen er i det vesentlige en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 7. Annet ledd er 
derimot tatt ut da aktivitetene dekkes av første ledd.  
 
§ 3-4. Ferdsel på islagt vann eller sjø  
Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt 
vann eller sjø.  
 
Merknad  
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 14.  
 
§ 3-5. Avsperring av offentlig sted  
Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at fortau, gate, vei eller et annet offentlig sted blir 
helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet, 
som kan fastsette nærmere vilkår. 
 
Merknad  
Bestemmelsen har ny overskrift og er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 8.  
 
§ 3-6. Byggevirksomhet mv.  
Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot 
offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan 



bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for 
publikum.  
 
Merknad  
Krav om sikringstiltak er hjemlet i plan- og bygningsloven (27. juni 2008 nr. 71) § 28-2, men denne 
paragrafen inneholder ikke pålegg om meldeplikt til politiet. Vegloven (21. juni 1963 nr. 23) § 57 forbyr 
graving, sprenging, trehogst og andre inngrep på offentlig vei eller innretning som hører til offentlig vei.  
 
Bestemmelsen har ny overskrift og oppdaterte lovhenvisninger og er en videreføring av tidligere 
normalpolitivedtekt § 10.  
 
§ 3-7. Sprengningsarbeid  
Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til 
politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.  
 
Merknad  
Den som skal bruke eksplosjonsfarlig stoff må ha sertifikat eller godkjennelse i henhold til forskrift av 26. 
juni 2002 nr. 922 om eksplosjonsfarlig stoff § 10-1, jf. brann- og eksplosjonsvernloven (14. juni 2002 nr. 
20).  
 
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 9.  
 
§ 3-8. Vedlikehold av bygning mv.  
Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter den ansvarlige for arbeidet 
umiddelbart å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller 
ulempe.  
 
Merknad  
Plan- og bygningsloven (27. juni 2008 nr. 71) § 28-2 inneholder nødvendige sikkerhetskrav ved 
bygningsmessige arbeider generelt, mens § 28-5 gjelder sikringstiltak på ubebygd areal. Oppheising og 
nedfiring av varer og gjenstander er ikke nevnt i forbindelse med bygningsarbeider. I den utstrekning det 
benyttes arbeidstakere, vil arbeidsmiljøloven (17. juni 2005 nr. 62), særlig kapittel 4, komme til 
anvendelse.  
 
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 11.  
 
§ 3-9. Fare for takras  
Når det er fare for at snø eller is kan falle ned fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette 
opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge 
for at taket blir ryddet.  
 
Merknad  
Det anses nødvendig at huseier har en slik plikt, da han er den nærmeste til å forhindre snøras e.l. som kan 
forårsake skade. Det vises til Høyesteretts avgjørelse fra 1959 (Rt-1959-578), hvor en huseier ble dømt for 
overtredelse av Oslo kommunes politivedtekt § 25 som gjaldt plikten til å sette opp avvisere mot snøras.  
 
Kommunen kan, dersom den finner det påkrevet, sette en frist for når taket skal være ryddet. En slik regel 
har bl.a. vært stadfestet i politivedtekt for Oslo, Tromsø og Kristiansund: «Avvisere skal fjernes senest 
etter 7 dager med mindre eieren kan dokumentere lengre ventetid på rekvirert bistand til takrydding.»  
 
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 12.  
 
 
§ 3-10. Fjerning av sperrer  
Avsperringer, avvisere o.l. innretninger fjernes når det arbeid som er nevnt i §§ 3-6, 3-7 og 3-8 er 
utført, eller faren eller ulempen som er nevnt i § 3-9 ikke lenger er til stede.  



Merknad  
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 13.  
 
 
KAPITTEL 4. RENHOLD PÅ OFFENTLIG STED  
 
§ 4-1. Rengjøring av lys og luftegraver  
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys- og luftegraver i 
umiddelbar tilknytning til eiendommen.  
 
Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.  
 
Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.  
 
Merknad  
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 15, foruten pliktene som krever 
dokumentert lokal sedvane. Disse er nå samlet i § 4-4.  
 
§ 4-2. Rydding av snø etter takras  
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen 
for snø og is.  
 
Merknad  
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 16, foruten pliktene som krever 
dokumentert lokal sedvane. Disse er nå samlet i § 4-4.  
 
§ 4-3. Vannavløp  
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. 
holdes åpne.  
 
§ 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.  
 
 
 
 
Merknad  
Bestemmelsen er ny og omhandler de plikter som kun kan ilegges på grunnlag av en allerede etablert lokal 
sedvane. Dette er gjort for å synliggjøre at en kommune ikke kan innføre denne bestemmelsen i sin 
politivedtekt uten at sedvanen er dokumentert.  
Kommunen må dokumentere ovenfor 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 og avgrensningen av området hvor plikten gjelder, som regel fremkomme av gjeldende 
politivedtekt for kommunen. Det er ikke anledning til å utvide virkeområdet for plikten. 
 
 
 
 
 
 



KAPITTEL 5. HINDRE FORSØPLING OG TILGRISING  
 
§ 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 grise 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 politiets 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 urinere utendørs i tettbebygd strøk eller på steder der det kan virke sjenerende på 
andre  

 
Merknad  
Vegloven (21. juni 1963 nr. 23) § 57 nr. 3 forbyr bl.a. å kaste søppel på og ved offentlig veg. Videre 
inneholder forurensningsloven (13. mars 1981 nr. 6) § 28 et totalforbud mot å tømme, etterlate, oppbevare 
eller transportere avfall på slik måte at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for 
miljøet. Politivedtektene bør kunne inneholde praktisk viktige regler med sikte på å opprettholde et godt 
lokalmiljø. Politivedtektene bør f.eks. kunne forby flaskeknusing og plakater uten at det er nødvendig å gå 
inn på forholdet til annen lovgivning.  
Bakgrunnen for nr. 2 er omfattende tilgrising i form av «tagging», skjemmende plakatklistring o.l., som 
folk på visse steder daglig utsettes for.  
 
Bestemmelser om fjerning av hundeekskrementer må reguleres i medhold av hundeloven (4. juli 2003 
nr.74) og kan således ikke tas inn i lokal politivedtekt. Slik regulering må gis i kommunal forskrift om 
hundehold.  
 
§ 5-2. Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l.  
Den som driver salg fra kiosk, uteservering, gatesalg eller annen lignende næringsvirksomhet på 
eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av 
virksomheten, og plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall søppelkasser. Etter 
stengetid plikter virksomheten umiddelbart å rydde området og fjerne avfall som skyldes 
virksomhetens aktivitet.  
 
Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet 
etter arrangementet.  
 
Merknad  
Fullmaktsregelen i politiloven § 14 bygger bl.a. på at politivedtektene ikke bør regulere forhold som er 
uttømmende regulert i eller i medhold av annen lovgivning, eller som andre myndigheter har overtatt det 
faglige ansvar for, dog uten at det har vært praktisert helt konsekvent.  
 
Det finnes i dag bestemmelser i flere lover som setter forbud mot ulike former for forsøpling og tilgrising, 
bl.a. i forurensningsloven (13. mars 1981 nr. 6) § 28 og vegloven (21. juni 1963 nr. 23) § 57 nr. 3. Disse 
spredte bestemmelser er primært knyttet til bestemte formål, og man er kommet til at politivedtektene bør 



kunne inneholde en særskilt hjemmel for å kunne gi praktisk viktige regler med sikte på å sikre et godt 
lokalmiljø, uten at det er nødvendig å gå inn på forholdet til annen lovgivning.  
 
Innholdet er videreført av tidligere normalpolitivedtekt § 20. I tillegg til ny overskrift er det tilføyd en 
setning i første ledd om rydding etter virksomhetens stengetid. Bestemmelsen gjelder også omreisende 
virksomhet. 
 
 
KAPITTEL 6. OFFENTLIGE ANLEGG  
 
§ 6-1. Kirkegård og gravplass  
På kirkegård og gravplass er det forbudt å sykle, ake, drive sport, lek eller annet som ikke sømmer 
seg der.  
 
Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.  
 
Merknad  
Tredje ledd om løs hund på kirkegård er tatt ut, da det ikke lenger er hjemmel i politiloven § 14 for å 
regulere forhold knyttet til hund og hundehold i politivedtekt.  
Adferd på gravplass er i tillegg regulert i forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd av 10. 
januar 1997 nr. 16. Straffeloven (20. mai 2005 nr. 28) § 268 vil etter omstendighetene kunne brukes mot 
personer som trenger seg inn på kirkegård eller gravplass.  
 
 
KAPITTEL 7. ARRANGEMENTER PÅ OFFENTLIG STED  
 
§ 7-1. Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted  
Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, 
kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som vil medføre behov for 
betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må søke om dette innen en frist som politiet setter.  
 
Politiloven § 11 gjelder tilsvarende.  
 
Merknad  
Adgang til demonstrasjoner, opptog, møter, stand e.l. er regulert i politiloven § 11. Dette er arrangementer 
som faller inn under adgangen til ytringsfrihet og som i sin helhet faller utenfor rammene av politiloven § 
14. Det foreligger derfor ikke hjemmel for å regulere slike arrangementer i lokal politivedtekt.  
 
§ 7-2. Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangementer  
Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må i god tid forut for 
arrangementer sende melding til politiet, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at 
politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Dette gjelder 
også når arrangementet ikke skjer på offentlig sted.  
 
Meldeplikten gjelder også sammenkomst eller tilstelning av overveiende selskapelig eller 
underholdende art for medlemmer av en forening e.l. sammenslutning.  
 
Politiloven § 11 gjelder tilsvarende.  
 
Merknad  
Se merknad til § 7-1.  
 
Bestemmelsene gjelder arrangementer og sammenkomster, og er å anse som tillegg til politiloven § 11 
(arrangementer på offentlig sted mv.). Meldeplikten kan ved kommunal politivedtekt utvides til også å 



omfatte allment tilgjengelige arrangement på privat område eller tilsvarende, når lovens vilkår for øvrig er 
oppfylt.  
 
Meldingen skal i alminnelighet gis skriftlig i god tid på forhånd og inneholde opplysninger om 
arrangementets formål, omfang, ansvarlig arrangør avviklingstidspunkt, avviklingssted og de ordenstiltak 
arrangøren vil sette i verk, f.eks. etablering av ordensvern, jf. politiloven § 11, annet ledd.  
 
Når det gjelder større arrangementer, så som sportsstevner, større konserter, festivaler, messer o.l., kan 
kommunen bestemme at søknadsplikten skal opprettholdes, forutsatt at vilkårene etter politiloven § 14 nr. 4 
foreligger. 
 
§ 7-3. Barns tilgang til offentlig arrangement  
Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med 
foreldre eller andre foresatte.  
 
Politiet kan gi dispensasjon ved tilstelninger som arrangeres spesielt for barn og unge under 18 år.  
 
Merknad  
Bestemmelsen er flyttet fra tidligere normalpolitivedtekt kapittel IX om barn (§ 28).  
 
Aldersgrensen ble satt for å harmonisere med aldersgrensen i politiloven § 13, jf. ot.prp. nr.22 (1994-
1995). Endring av aldersgrensen forutsetter en lovendring av politiloven.  
 
Formålet med bestemmelsen er hensynet til ivaretakelse av barn under 15 år ved arrangementer som er 
åpne for alle aldersgrupper. Mens 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 8. FORSKJELLIGE BESTEMMELSER  
 
§ 8-1. Pliktforsømmelse  
Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med 
hjemmel i denne, kan politiet la det utføres på vedkommendes bekostning.  
 
§ 8-2. Straff  
Overtredelser av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven § 30 
nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.  
 
§ 8-3. Ikrafttreden  
Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.  
Fra samme tid oppheves forskrift av 14.12.02 om politivedtekt for Selbu kommune, Trøndelag. 

 


