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Saksfremlegg 

 

Forskrift om politivedtekter - revidering etter kommunesammenslåing  

Arkivsak 20/35145 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Utkast til lokal forskrift om politivedtekt for Trondheim kommune sendes på høring. 
 
 
Saken gjelder 
Som en følge av at Klæbu kommune og Trondheim kommune er slått sammen, må lokale 
forskrifter vedtas for den nye kommunen. I henhold til forskrift om sammenslåing av Klæbu 
kommune og Trondheim kommune til Trondheim kommune § 3, gjelder forskriftene for sitt 
tidligere geografiske virkeområde inntil ny forskrift er vedtatt. Frist for fastsetting av nye 
forskrifter er 1. januar 2021. 
 
Forskriftsarbeid skal følge fremgangsmåten gitt i forvaltningsloven kapittel VII. Utkast til 
forskrift sendes på høring, Kommunedirektøren vurderer uttalelser og innspill til forskriften, 
og fremmer sak for bystyret som vedtar ny forskrift. 
 

Denne saken gjelder utsendelse av utkast til ny lokal forskrift om politivedtekt på høring. 
 

Lokal forskrift om politivedtekt skal stadfestes av Politidirektoratet etter at de er vedtatt 
lokalt. 
 
Bakgrunn 
Lokal forskrift om politivedtekter vedtas med hjemmel i politiloven Lov om politiet 
(politiloven) § 14. Kommunale vedtekter håndheves primært av politiet, se § 14 andre ledd. 
Enkelte bestemmelser kan håndheves av kommunen, se § 14 tredje ledd. Dette kommer vi 
tilbake til nedenfor. 
 

Politidirektoratet har utarbeidet den såkalte Normalpolitivedtekten, som fungerer som en 
mal for kommunenes utarbeidelse av lokal forskrift om politivedtekt. Denne ble revidert i 
2018, se Normalpolitivedtekt - Rundskriv 2018-02. Rundskrivet omfatter veiledning for 
forskriftsarbeidet, aktuelle forskriftsbestemmelser og merknader til bestemmelsene. 
 

Kommunedirektøren har sammenlignet gjeldende lokale forskrifter om politivedtekter for 
de to tidligere kommunene Trondheim og Klæbu og normalpolitivedtekten. De lokale 
forskriftene og normalpolitivedtekten er bygget over samme lest, men har hatt noe ulik 
utvikling over tid. Tatt i betraktning at normalpolitivedtekten relativt nylig er revidert, i tråd 
med den praksis og erfaring Politidirektoratet har med alle kommuners lokale vedtekter, 
anbefaler Kommunedirektøren i hovedsak at bestemmelsene i normalpolitivedtekten 
vedtas for Trondheim kommune. Dette innebærer for øvrig ikke vesentlige endringer. 
  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-08-04-53
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-08-04-53
https://www.politiet.no/globalassets/05-om-oss/04-om-oss/normalpolitivedtekt---rundskriv-2018-02.pdf
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Aktuelle unntak eller avvik fra dette behandles nedenfor under hvert enkelt kapittel i 
forslag til ny lokal forskrift. 
 

Gjeldende lokal forskrift om politivedtekt for Klæbu kommune finnes her Forskrift om 
politivedtekt, Klæbu kommune, Sør-Trøndelag, og tilsvarende finnes gjeldende lokal 
forskrift om politivedtekt for Trondheim kommune her Forskrift om politivedtekt, 
Trondheim kommune, Sør-Trøndelag. 
 

Forslag til ny lokal forskrift om politivedtekt for Trondheim kommune følger som vedlegg til 
saken. 
 
Kort om behovet for lokale tilpasninger 
Kommunedirektøren har erfart at det i forbindelse med utarbeidelse av ny lokal forskrift 
om politivedtekt er behov for å vurdere enkelte spørsmål spesielt. 
 

Dette gjelder for det første el-sparkesykler. Kommunedirektøren ser et behov for å kunne 
regulere utleie av el-sparkesykler og annen tjenesteyting på offentlig sted, på lik linje som 
omsetning av varer på offentlig sted er regulert i dag. Kommunedirektøren foreslår også 
endringer i forskriftens bestemmelser om sikring av ferdsel. 
 

Videre har kommunen mottatt henvendelse om å endre natterobestemmelsen. Trondheim 
kommune har bestemmelse om nattero fra kl 2300 til kl 0600 i sin forskrift. 
Normalpolitivedtekten fikk tilsvarende bestemmelse ved siste revidering. 
 

Politidirektoratet skriver følgende i merknad til normalpolitivedtekten § 2-1: 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. 
 

Kommunedirektøren mener bestemmelsen om nattero bør opprettholdes. Det synes for 
øvrig ikke å være noe generelt ønske eller behov lokalt for å endre tidsrammen slik den 
hittil har vært formulert. 
 

På grunnlag av enkelte henvendelser om dispensasjon fra natterobestemmelsen, har 
Kommunedirektøren tidligere hatt dialog med politiet lokalt om hvorvidt det foreligger 
dispensasjonshjemmel i dagens regelverk. Det synes ikke å gjøre det. Kommunedirektøren 
ønsker derfor at det ved revisjon av lokal forskrift om politivedtekt vurderes om det skal tas 
inn en dispensasjonsbestemmelse til natterobestemmelsen i den lokale forskriften. 
 

Kommunedirektøren ønsker høringsinstansenes syn på om det bør være adgang til å 
dispensere fra natterobestemmelsen, og i så fall på hvilke vilkår. Forhold som kan være 
aktuelle å vurdere samt knytte vilkår til i denne sammenhengen kan for eksempel være 
beliggenhet, omgivelser, hvem som blir berørt, hverdag, helg, ferietid og liknende. 
 

I 2014 ble det tatt inn bestemmelse i politiloven om adgang til å forby eller sette vilkår for 
tigging i politivedtekter, se politiloven § 14 første ledd nr. 8. Normalpolitivedtekten har nå 
formulert tre alternative bestemmelser dersom kommunen ønsker å regulere tigging i 
politivedtekt. Trondheim kommune må ta stilling til om dette fortsatt skal reguleres i 
politivedtekt, og hvilken av de tre alternative bestemmelsene som skal gjelde her.  

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1998-05-12-449
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1998-05-12-449
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1999-12-02-1245
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1999-12-02-1245
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Forslag til ny lokal forskrift om politivedtekt 
Kommunedirektøren begrunner og presenterer forslag til forskriftsbestemmelser nedenfor . 
 
Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser 
Dette kapittelet inneholder to paragrafer, med henholdsvis definisjon av offentlig sted og 
presisering av at plikter som forskriften legger til en eier av hus eller grunn, også påhviler 
fester, leietaker eller tilsvarende. 
 

Her er alle tre forskriftene relativt like. Kommunedirektøren mener Trondheim kommunes 
forskrift har en definisjon av offentlig sted som er en anelse mer presis, og foreslår å bruke 
den formuleringen. 
 

Trondheim kommunes forskrift har en bestemmelse i § 1-3, som har en definisjon av sluk 
m.m. Denne finnes verken i normalpolitivedtekten eller i Klæbu kommunes politivedtekt. 
Kommunedirektøren anser det ikke nødvendig å opprettholde denne bestemmelsen. 
 
Forslag til til bestemmelser i kapittel 1 blir da slik: 
§ 1-1 Offentlig sted 
Med offentlig sted forstås gate, veg, fortau, gang- og sykkelveg, sti, skiløype, park, torg e.l., 
plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller 
bestemt for alminnelig ferdsel. 
 
§ 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. 
 
Kapittel 2. Orden på offentlig sted 
Her er bestemmelsene i normalpolitivedtekten §§ 2-1 Ro og orden på offentlig sted relativt 
like for de to lokale forskriftene og normalpolitivedtekten, så normalpolitivedtektens 
formulering foreslås brukt. Kommunedirektøren ønsker imidlertid som nevnt ovenfor, å få 
høringsinstansenes syn på eventuell dispensasjonsadgang knyttet til natterobestemmelsen. 
 

I tillegg anbefaler Kommunedirektøren å opprettholde og videreutvikle bestemmelsen i 
dagens lokale forskrift for Trondheim kommune § 2-1 tredje ledd som lyder: 
 

På offentlig sted er det forbudt uten kommunens tillatelse til å søke erverv ved omsetning av 
varer. Omsetningen må eventuelt bare foregå på anvist sted. 
 

I forbindelse med at aktører har begynt å leie ut sparkesykler i Trondheim, har det vist seg å 
være behov for at bestemmelsen også regulerer omsetning av tjenester. 
 

Normalpolitivedtekten § 2-2 Kjøring, camping mv i parker, grøntarealer, friområder o.l. har 
tilsvarende bestemmelser i dagens forskrift for Trondheim kommune. 
Normalpolitivedtektens formulering foreslås brukt. 
 

Normalpolitivedtekten skiller nå mellom pengeinnsamling og tigging, og § 2-3 Opptreden og 
andre publikumsrettede aktiviteter er omformulert til å gjelde opptredener og 
publikumsrettede aktiviteter uavhengig av høyttaler. Reklamebestemmelsen er uendret. 
 

Tigging reguleres nå i normalpolitivedtekten § 2-4 Tigging. Normalpolitivedtekten oppstiller 
tre alternative formuleringer for § 2-4, som kort oppsummert har følgende innhold: 
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 Forbud 
 Meldeplikt til politiet som kan stille vilkår, for eksempel om tid og sted 
 Meldeplikt til politiet 

 

Gjeldende bestemmelse i Trondheim kommunes lokale forskrift om politivedtekt tilsvarer 
det tredje alternativet, men har i tillegg bestemmelse om at tigging/ pengeinnsamling ikke 
er tillatt på eller ved kollektivholdeplasser og kollektivtransport. Kommunedirektøren 
anbefaler at kulepunkt to vedtas, slik at kommunen og politiet kan ha løpende dialog om 
nødvendige vilkår. Kommunedirektøren foreslår også å opprettholde bestemmelsen om 
forbud mot tigging på eller ved kollektivholdeplasser og på kollektivtransport. 
 

Normalpolitivedtekten § 2-5 Farlig eller skremmende virksomhet har ganske tilsvarende 
bestemmelser i de to lokale forskriftene, men er noe oppdatert på grunn av annen 
lovgivning. Normalpolitivedtektens formulering foreslås brukt. 
 
Forslag til til bestemmelser i kapittel 2 blir da slik: 
 

§ 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. (Vurdere å ta inn dispensasjonsbestemmelse.) 
 

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. 
 

På offentlig sted er det forbudt uten kommunens skriftlige tillatelse å søke erverv ved 
omsetning av varer og tjenester. Også delingstjenester på offentlig sted er etter 
bestemmelsen å anse som erverv og således forbudt uten kommunens skriftlige tillatelse. 
Omsetning må eventuelt bare skje på anvist sted. 
 
§ 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. 
 
§ 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. 
 
§ 2-4: Tigging 
Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus er forbudt 
eller 
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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. 
 

På eller ved kollektivholdeplasser og på kollektivtransport er tigging ikke tillatt. 
 

§ 2-5: 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. 

 
Kapittel 3. Sikring av ferdselen 
Bestemmelsen i Trondheim kommunes gjeldende forskrift § 3-1 andre ledd om at bruk av 
offentlig sted til containere, riggplass, brakker med mer skal godkjennes av politiet 
medfører ikke riktighet i praksis, og foreslås ikke videreført. Det er kommunen som 
behandler henvendelser om bruk og leie av offentlige rom og kommunal eiendom. Politiet 
vil i denne sammenhengen antakelig heller benytte hjemmelen i § 3-1 første ledd for å sikre 
ferdsel og fremkommelighet. 
 

Som en følge av problemstillingene utleie av el-sparkesykler fører med seg, foreslår 
Kommunedirektøren at det i § 3-1 første ledd tas inn eksempler på hva som er forbudt å 
henge eller sette på eller ut over offentlig sted. Utviklingen har vist at det er behov for en 
tydeligere definert hjemmel til å følge opp disse nye problemstillingene. I tillegg foreslår 
Kommunedirektøren å utvide siste del av bestemmelsen fra “til hinder eller ulempe for 
ferdselen” til “til hinder, fare eller ulempe for ferdselen og tilgjengeligheten for alle til 
offentlig sted”. 
 

Bestemmelsen i § 3-1 første ledd forbyr hensetting som hindrer ferdsel i hvert konkrete 
tilfelle. Tjenesteytere vil i utgangspunktet også rammes av den foreslåtte bestemmelsen i 
§ 2-1 fjerde ledd om at omsetning må skje på anvist sted. Utleie av el-sparkesykler skiller 
seg imidlertid fra mer stedbunden omsetning av varer og tjenester, ved at tjenesten som 
konsept handler om mobilitet, og innebærer utsettelse av el-sparkesykler en rekke steder i 
byen. Kommunedirektøren foreslår derfor en bestemmelse i nytt § 3-1 tredje ledd for å 
tydeligere regulere etablering av utleiepunkt for el-sparkesykler. Det er her naturlig å 
sammenlikne med at man for bysyklene har etablert faste oppstillingspunkter. 
 

Når det gjelder bestemmelsen i Trondheim kommunes gjeldende forskrift § 3-2 om 
parkering, omfattes den av § 2-2 andre ledd ovenfor, og videreføres ikke i kapittel 3. 
 

Ut over dette er bestemmelsene i normalpolitivedtekten og de to gjeldende lokale 
forskriftene i kapittel tre så like at de ikke gjennomgås nærmere her. 
Normalpolitivedtektens formuleringer foreslås brukt.  
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Forslag til til bestemmelser i kapittel 3 blir da slik: 
§ 3-1: Hindringer 
På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe, herunder containere, 
salgsboder, bilvrak, uregistrerte kjøretøy, mikromobile transportmidler, stands, markiser, 
reklameskilt og annen løsfotreklame, som kan være til hinder, fare eller ulempe for 
ferdselen og tilgjengeligheten for alle til offentlig sted 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. 
 

Etablering av oppstillingsplass, utleiepunkt for mikromobile transportmidler, herunder 
bysykler, stativløse fremkomstmidler m.v. kan ikke skje uten kommunens samtykke. 
Kommunen kan sette vilkår i forbindelse med samtykket så lenge dette er begrunnet i 
forhold som er knyttet til behovet for å opprettholde ro, orden og sikre ferdsel. 
 

§ 3-2: Dyr 
Det er forbudt å la husdyr gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn. 
 

§ 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. 
 

§ 3-4: Ferdsel på islagt vann eller sjø 
Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på 
islagt vann eller sjø. 
 
§ 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. 
 

§ 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. 
 

§ 3-7: Sprengningsarbeid 
Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til 
politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak. 
 

§ 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. 
 

§ 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. 
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§ 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. 
 

Kapittel 4. Huseiers plikter på offentlig sted 
Kapittel 4 i normalpolitivedtekten heter Renhold på offentlig sted, og har en noe annen 
disposisjon enn Trondheim kommunes gjeldende lokale forskrift kapittel fire. For øvrig 
regulerer kapitlene det samme. 
 

Kommunedirektøren anbefaler å beholde kapittel fire slik det er i Trondheim kommunes 
forskrift i dag. Kapittelet har en overskrift og disposisjon som klart presenterer huseiers 
sentrale plikter. 
 

Det er også et poeng at bestemmelsene i dette kapittelet (med flere) håndheves av 
kommunen (miljøgebyr), slik at det anses som praktisk å beholde kapittelet uendret. Se 
nedenfor under kapittel 9. 
 
Forslag til til bestemmelser i kapittel 4 blir da slik: 
§ 4-1: Rydding og renhold av fortau 
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd strøk plikter å sørge for rydding og 
renhold av fortau, gang- og sykkelveg, rennestein ut til midten av kjørebanen. Eier plikter 
også å rengjøre lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen. 
 

§ 4-2: Snøfall og takras 
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd strøk plikter etter snøfall og takras å 
rydde fortau og gang- og sykkelveg utenfor eiendommen for snø og is. Plikten omfatter ikke 
snø som kommunen har brøytet inn på fortau eller gang- og sykkelveg. 
 

Snø eller is fra gårdsplass, tomt eller hage må ikke flyttes ut på offentlig sted. Snø og is fra 
fortau og gang- og sykkelveg må ikke flyttes ut i kjørebanen. Hvor snø og is ikke kan legges 
inn til vegg eller hagegjerde, kan den legges i vegkanten, selv om rennestein blokkeres. 
 

Når det inntrer mildvær, må det sørges for at vannet får fritt avløp til slukene, så vel fra 
gaten som fra fortauet. 
 

§ 4-3: Strøplikt 
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd strøk plikter å strø fortau og gang- og 
sykkelveg utenfor eiendommen når det er glatt. 
 

Hvor det i tettbygd strøk ikke er fortau eller gang- og sykkelveg eller hvor dette er gjenlagt 
med snø skal det strøs langs kanten av kjørebanen. 
 

§ 4-4: Vannavløp 
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vegsluk og vannavløp i fortau, 
rennestein, grøft e.l. holdes åpne. Vegsluk skal kun benyttes til drenering av vann og må 
ved renhold ikke tilføres oppsop e.l. 
 

§ 4-5: Unntak fra huseiers plikter 
Huseiers plikter etter dette kapittel gjelder ikke hvor pliktene ved vedtak er overtatt av det 
offentlige.  
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Kapittel 5. Hindre forsøpling og tilgrising 
Disse bestemmelsene er tilnærmet likelydende i de to lokale forskriftene og i 
normalpolitivedtekten. Normalpolitivedtektens formulering foreslås brukt. 
 
Forslag til til bestemmelser i kapittel 5 blir da slik: 
§ 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 

 
§ 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. 
 
Kapittel 6. Offentlige anlegg 
Disse bestemmelsene er tilnærmet likelydende i de to lokale forskriftene og i 
normalpolitivedtekten.  Normalpolitivedtektens formulering foreslås brukt. 
 

Forslag til til bestemmelser i kapittel 6 blir da slik: 
§ 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. 
 
Kapittel 7. Arrangementer på offentlig sted 
Disse bestemmelsene er tilnærmet likelydende i de to lokale forskriftene og i 
normalpolitivedtekten. Normalpolitivedtektens formulering foreslås brukt. 
 

Forslag til til bestemmelser i kapittel 7 blir da slik: 
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§ 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. 
 
§ 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. 
 
§ 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. 
 
Kapittel 8. Pantelånervirksomhet 
Bestemmelsen om å regulere pantelåneres plikt til å føre protokoll m.m. finnes både i 
normalpolitivedtekten og i Trondheim kommunes gjeldende lokale forskrift. 
 

Det er noe uklart for Kommunedirektøren hvor praktisk denne bestemmelsen er i dag, men 
det overlates til politiet å uttale seg om behovet for denne bestemmelsen. 
 

På denne bakgrunn foreslås normalpolitivedtektens formulering opprettholdt. 
 
Forslag til bestemmelser i kapittel 8 blir da slik: 
§ 8-1: Pantelånervirksomhet 
Den som har fått bevilling til å drive pantelånervirksomhet skal føre protokoll, autorisert av 
politiet, over alle lån og kjøp. Politiet kan fastsette nærmere vilkår for virksomheten. 
 
Kapittel 9. Forskjellige bestemmelser 
Bestemmelsene i § 9-1 og § 9-2 er tilnærmet likelydende i de to lokale forskriftene og i 
normalpolitivedtekten. Normalpolitivedtektens formulering foreslås brukt. 
 

Når det gjelder normalpolitivedtekten § 9-3 Kommunal håndhevelse må henvisningene 
tilpasses de lokale bestemmelsene slik de er foreslått revidert, og slik de måtte bli vedtatt. 
 

Bystyret i Trondheim kommune vedtok 30.1.2014 i sak 4/14 kommunal håndheving av deler 
av lokal forskrift om politivedtekter, jf. politiloven § 14, 3. ledd, jf. sentral forskrift om 
kommunal håndheving av politivedtekter, forskrift 19. juni 2012 nr. 600 § 2, 1. ledd. Det er 
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senere lovfestet at kommunene skal ta inn bestemmelser om kommunal håndheving i lokal 
forskrift om politivedtekt. 
 

Den kommunale håndhevingsmyndigheten gjelder overtredelse av alle bestemmelser i 
Trondheim kommunes forskrift om politivedtekter som gjelder forhold beskrevet i sentral 
forskrift om kommunal håndheving av politivedtekter § 2, 2. ledd a) - e). 
 
Forslag til til bestemmelser i kapittel 9 blir da slik: 
§ 9-1: 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.  
 
§ 9-2: 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.  
 
§ 9-3: Kommunal håndhevelse 
Kommunen kan håndheve følgende bestemmelser inntatt i Trondheim kommunes forskrift 
om politivedtekt: 
 

§ 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 er ferdig/faren er over 
 

§ 4-1 Rydding og renhold av fortau 
§ 4-2 Snøfall og takras  
§ 4-3 Strøplikt 
§ 4-4 Vannavløp 
 

§ 5-1 Hindre forsøpling og tilgrising 
§ 5-2 Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l. 
 

Kan håndheves av Trondheim kommune med hjemmel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 
om kommunal håndheving av politivedtekter, jf. politiloven § 14 tredje ledd. Trondheim 
kommune kan ved overtredelse av disse bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr. 
 
§ 9-4: Ikrafttreden 
Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet. 
 

Fra samme tid oppheves forskrift av 12-05-12 nr. 449 om politivedtekt for Klæbu kommune 
og forskrift av 02-12-99 nr. 1245 om politivedtekt for Trondheim kommune, Trøndelag. 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Dette punktet anses ikke relevant i denne sammenhengen. 
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Kommunedirektørens vurdering og konklusjon 
Kommunedirektøren anbefaler at utkast til lokal forskrift om politivedtekt for Trondheim 
kommune sendes på høring. 
 
 
 
Kommunedirektøren i Trondheim, 15.6.2020 
 
 
Einar Aassved Hansen 
byutviklingsdirektør 

Siri Amundsen Rasmussen 
eierskapssjef 

 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
  
 


