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Høring – forslag til revisjon av politivedtekt for Bergen kommune
Hva saken gjelder:
Forslag til revisjon av politivedtekt for Bergen kommune foreslås i denne saken sendt ut på
offentlig høring. Forslaget vil erstatte gjeldende Forskrift om Politivedtekt for Bergen
kommune, Hordaland FOR-1999-10-26-1110.
Byrådsavdelingen har bedt Bymiljøetaten vurdere behov for endringer i gjeldende
politivedtekt og pekt på noen særskilte tema, som ønskes utredet. Bymiljøetaten har
samhandlet med andre etater internt og drøftet forslag til endringer med Hordaland
Politidistrikt. Vedlagt følger Bymiljøetatens forslag til revisjon.
Politidirektoratet har i rundskriv 2018/002 av 13.2.2018, oppdatert normalpolitivedtekten med
kommentarer til bruk for landets kommuner. Normalpolitivedtektene angir hva som kan
reguleres i kommunens politivedtekt med hjemmel i politiloven § 14. Det er opp til den
enkelte kommune å avgjøre hvilke bestemmelser som ønskes inntatt i egne politivedtekter.
Forslag til revisjon er dels en oppdatering i tråd med Politidirektoratets mal for politivedtekter,
og dels et forslag om materielle endringer ved at de lokale politivedtektene også skal
regulere:
 camping i tettbygd strøk
 kjøring og parkering på grøntområder mv.
Etter høring vil det foretas gjennomgang av høringsinnspill og nødvendig bearbeiding, før
forslag til revisjon legges frem for bystyret for vedtakelse. Forslaget vil deretter oversendes
Politidirektoratet for formell godkjenning og ikraftsettelse.
Bymiljøetatens vurdering og anbefaling:
Fagetaten har laget et forslag til revisjon og redegjort for bakgrunnen for endringsforslagene
som de anbefaler lagt på høring. Redegjørelsen følger av vedlagte fagnotat.
Brannvesenets vurdering og kommentarer:
Bergen brannvesen har ingen kommentarer til revidert politivedtekt slik den foreligger, men
vil knytte en kommentar til fagnotatet fra Bymiljøetaten:
Siste ledd i forskriften har følgende ordlyd: «I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på
veier eller plasser i tettbebygd strøk, er overnatting, camping, telting eller lignende forbudt,
med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.» Bergen brannvesen har ikke uttalt i
denne prosessen at vi anser at brannfaren knyttet til overnatting, camping, telting e.l. vil være
forskjellig i tettbebygd strøk eller utenfor tettbebygd strøk. Slik kan notatet tolkes. Det Bergen
brannvesen derimot har uttalt seg om, er generelle problemstillinger/brannfarer knyttet til
disse aktivitetene, både på campingplasser utenfor.
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Byrådens vurdering og anbefaling/konklusjon:
Byråden for byutvikling mener at forslaget medfører endringer som gjør kommunen og
politiet bedre i stand til å ivareta ulike interesser og overholde ro og orden i byen.
Byrådet vurderer at den alminnelige bestemmelsen om ordensforstyrrelse (straffelovens §
181) og eksisterende formulering i politivedtektene er tilstrekkelig for å ivareta ro og orden.
Bymiljøetatens forslag på dette punkt er bearbeidet ved å ta ut tidfesting (kl. 23 – 06) i
forslagets § 3 første ledd.
De senere år har kommunen stadig mottatt henvendelser om bobilcamping på gater og
plasser sentralt i byen fra bekymrede beboere. I gjeldende regelverk er det begrenset
adgang til å bortvise eller på annen måte sanksjonere mot slik aktivitet. Forslaget medfører
f.eks. at bobiler vil bli henvist til steder som er godkjent til campingformål. Annen form for
overnatting på offentlig sted vil også være omfattet av et slikt forbud. En slik bestemmelse vil
blant annet forebygge brannfare, gi forsvarlig ivaretakelse av renovasjon og hygieniske
forhold mv.
Parkering i grøntområder og parker har vært et tilbakevendende problem, særlig ved større
arrangementer. Forslaget medfører at politivedtektene vil gi hjemmel til å sanksjonere mot
uønsket parkering og kjøring i grøntområder og parker.
Byrådet viser for øvrig til at det i bystyret er det kommet spørsmål om byvekterne burde få
fullmakt til å kreve identifikasjon ved forsøpling av byrom. Byvekterne har i dag adgang til å
be om at vedkommende identifiserer seg, men kan ikke kreve det. I alvorlige tilfeller vil
byvekterne kunne be politiet om bistand for å få klarlagt identiteten til vedkommende. Politiet
har hjemmel til å foreta slik visitasjon etter politiloven § 10 første ledd: «Politiet kan foreta
visitasjon for å bringe en persons identitet på det rene, hvis personen nekter å oppgi navn,
fødselsdato, fødselsår, stilling og bopel når politiet ber om det, eller det er grunn til mistanke
om at den oppgitte identitet er falsk. Visitasjon for å fastslå identitet kan også foretas etter §
12 siste ledd.» Denne adgangen er ikke videredelegert til kommunene. Dette kan følgelig
ikke løses ved en endring av politivedtekten.
I høringen inviteres det til å gi innspill til den foreslåtte revisjonen og om endringsforslagene
er egnet til å ivareta sine respektive formål.
Byråden har som mål at reviderte vedtekter kan tre i kraft i løpet av 2019, og anbefaler at
byrådet legger forslaget på høring, med 6 ukers høringsfrist fra utleggelse.

Vedtakskompetanse:
Det følger av Byrådets fullmakter § 2.5 at «Byrådet har ansvar for å forberede og fremlegge
saker til bystyrets organer. Byrådet selv innstiller i alle saker hvor bystyret har
avgjørelsesmyndighet, og som ligger innenfor byrådets ansvarsområder.» Utleggelse på
høring er et ledd i sakens forberedelse frem mot bystyret, og byrådet har derfor fullmakt til å
vedta utleggelse.
Byråd for byutvikling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:
Forslag til revisjon av «Politivedtekt for Bergen» kommune sendes på høring, med 6 ukers
høringsfrist.
Dato:

12. mars 2019

Anna Elisa Tryti
Byråd for byutvikling
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Dokumentet er godkjent elektronisk.
Vedlegg:
Høringsforslag – revisjon av politivedtekt
Fagnotat datert 29.10.2018 – Revisjon av politivedtekt for Bergen kommune
PV-forskrift 1999-10-26-1110 (gjeldende politivedtekt)
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