Forskrift om politivedtekt, Hægebostad kommune, VestAgder.
KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER
§ 1.1. Med offentlig sted forstås gate, vei, fortau, sti, herunder gang- og sykkelsti,
park, torg e.l., plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er
alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.
§ 1.2. Plikter som i denne vedtekt er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på
den som fester, bruker, leier eller bestyrer eiendommen.
KAPITTEL II. ORDEN PÅ OFFENTLIG STED
§ 2.1. 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.
§ 2.2. I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller
plasser i tettbygd strøk er telting, camping eller lignende forbudt, med mindre
noe 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. 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.
§ 2.4. 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 III. SIKRING AV FERDSELEN
§ 3.1. 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.
§ 3.2. 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.
§ 3.3. Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på
forhånd meldes til politiet, som kan påby særlige sikkerhetstiltak.
§ 3.4. 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.
§ 3.5. 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.
KAPITTEL IV. RENHOLD PÅ OFFENTLIG STED
§ 4.1. Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet
utenfor eiendommen for snø og is.
§ 4.2. Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau,
rennestein, grøft e.l holdes åpne.
KAPITTEL V. ARRANGEMENT PÅ OFFENTLIG STED M.V.
§ 5.1. 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 innen en frist som politiet setter søke om dette. Politiloven § 11
får tilsvarende anvendelse.
§ 5.2. 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.

§ 5.3. Den som vil holde et større arrangement skal utarbeide sikkerhetsplan for
arrangementet, jfr kommunens mal for dette. Sikkerhetsplanen skal i god tid
før arrangementet finner sted oversendes kommunen, v/beredskapskoordinator, Politiet og Brannvesenet Sør IKS.
KAPITTEL VI. BARN
§ 6.1. 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 VII. FORSKJELLIGE BESTEMMELSER
§ 7.1. 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.
§ 7.2. 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.
§ 7.3 Kommunen kan håndheve følgende bestemmelser inntatt i
normalpolitivedtekten:
§ 3-1 Hindringer (kommunal håndheving etter denne paragraf er begrenset til
gjenstander e.l. på eller utover fortau)
§ 3-5 Fare for takras
§ 4-1 Rydding av snø etter takras
§ 4-2 Vannavløp
Kan håndheves av Hægebostad kommune med hjemmel i forskrift av 19. juni
2012 nr. 600 om kommunal håndheving av politivedtekter, jf. politiloven § 14
tredje ledd. Hægebostad kommune kan ved overtredelse av disse
bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr.
§ 7.4. Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av
Politidirektoratet

