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Forskrift om politivedtekt, Lund kommune, revisjon 2019 

 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Forslag til reviderte politivedtekter for Lund kommune sendes ut på høring med frist 19. 
september. 
 
Formannskapet 27.08.2019: 
 
Møtebehandling: 
 
Ved votering ble rådmannen sin innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FS- 075/19 Vedtak: 
  
 
Forslag til reviderte politivedtekter for Lund kommune sendes ut på høring med frist 19. 
september. 
 
Kommunestyret 19.09.2019: 
 
Møtebehandling: 
 
Ved votering ble formannskapet sin innstilling enstemmig vedtatt med endring at 
høringsfristen settes til 11/10-2019. 

 
KS- 043/19 Vedtak: 
 
Forslag til reviderte politivedtekter for Lund kommune sendes ut på høring med frist 11/10-
2019. 
 
  



SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Formannskapet vedtok i møte 20. juni at det skal legges fram et forslag til reviderte 
politivedtekter i formannskapsmøtet 27. august. 
 
Politikontakt Svein Aril Bringedal og rådmann har utarbeidet vedlagt forslag til nye vedtekter. 
 
Som grunnlag for arbeidet har vi brukt følgende: 

· Normalpolitivedtekt for kommunene av 13.02.2018. 
· Nåværende politivedtekter for Lund kommune 
· Politivedtektene for «storkommunene» Stavanger og Sandnes 
· Politivedtektene fra to av Dalanekommunene, Eigersund og Bjerkreim   
· Politivedtektene fra to nabokommuner, Flekkefjord og Kvinesdal 
· Relevante lover 

 
Eksisterende vedtekter er scannet og lagt ved saken. 
Forslag til nye vedtekter er også vedlagt saken. Det som er endret/tilføyd er skrevet inn med 
blått. Det som er foreslått tatt ut er markert med strek over teksten. 
 
VURDERING: 
 
Gjeldene politivedtekter trådte i kraft i 2001 og er senere endret iht lovbestemmelser i 2006. 
Deler av vedtektene, slik de foreligger nå, trenger en oppdatering og modernisering.  
 
Normalpolitivedtektene fra 2018 tjener som mal for revisjon av kommunenes politivedtekter. 
Vi har i tillegg sett på vedtektene til seks andre kommuner samt relevante lover som bl a 
politiloven. Med dette som bakgrunn og ut fra praktiske vurderinger har vi utarbeidet vedlagt 
forslag til nye vedtekter.  
 
Det er gjort endringer i disse paragrafene: 

· § 3 Ro og orden, tredje og fjerde ledd. 
· § 4 Sang og musikk, tredje ledd. 
· § 6 Hindringer 
· § 15 Fortau 
· § 16 Snøfall og takras 
· § 17 Strøplikt 
· § 19 Hindre tilgrising 
· § 20 Avfall 
· § 22 Ansvar for dyr på offentlig sted 
· § 28 Barn, foreslått strøket 

 
Rådmannen anbefaler at forslaget til nye vedtekter sendes ut på høring før de igjen tas opp 
til politisk behandling. Vedtektene som blir endelig vedtatt sendes deretter over til 
Politiet/Politidirektoratet for stadfesting og deretter kunngjøring og ikrafttredelse.  
 
 
Siv Kristin Egenes  
rådmann  
 Siv Kristin Egenes 
 rådmann 
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