
Vedtegt om politiets sikring afden offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den
offentlige sikkerhed nv., samt politiets adgang til at iverksette midlertidige foranstdtninger

IGpitel I
PoMvedtagtens anvendels esomrtde mu

$ l. Denne politivedtegt gelder for Qeqqata Kommunia.

$ 2. Hvor ikke andet frerng6r, finder denne politivedt€gt anvendelse pA borgemes adfard pi veje
eller pi andre steder, hvortil der er almindelig adgang. Vedt@glen finder sAledes f.eks. anvendelse
pA borgemes adferd i offentligt tilgengelige omrAder, offentlige toiletter, offentlige
befordringsmidler, herunder taxier, forlystelsessteder samt i ibningstiden butikker, butikscenhe og
offentlige kontorer.

.Sr&, 2. Ved en vej forstAs i denne bekendtgorelse offentlig eller privaf vej, gade, cykelsti, fortov,
plads, bro, tunnel, passage, sti eller lignende, som benyttes til almindelig ferdsel afen eller flere
fcrdselsarter.

St,t, 3. ved bebyggede omrAder forstes i denne vedt€gt folgende lokaliteter: Sisimiut, Maniitsoq,
Sarfannguit, Itilleq, Kangerlussuaq, Kangaamiut, Napasoq og Atammik.

l(a,pitnl2

Sihring al dcn olfentlige orden mv.

$ 3. Slagsmll, skrigen, rAben eller anden stojende, voldelig, fornermelig eller lignende optreden,
der er egnet til at forstyrre den offentlige orden, mA ikke finde sted.

,Stk 2. Det er forbudt at udvise uanstendig eller anstadelig opfcnsel, der er egnet til at forulempe
andre eller vekke offentlig forargelse.

,Sl*, J. Det er forbudt at ferdes si pAvirket af alkohol eller andre berusende eller bedwende midler,
at det kan give anledning til ulempe for andre.

,Slk 4. BegAs de i stk. I og 2 nevnte handlinger pA steder, hvortil der ikke er almindelig adgang, og
medfcrer de forstynelser afden offentlige orden, kan politiet plbyde, at de bringes til ophor.

$ 4. Sammenstimlen, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden, mA ikke finde sted.

Stk 2. Politiet kan meddele enhver de pAbud, som er pAkrevede for at forebygge, at den offentlige
orden forstyrres pA denne mAde.



$ 5' Optog og moder p6 vejc skal anmeldes ved personlig henvendelse til politiet senest 24 timer,
fsr de skal finde sted. Anmeldelsen skal foretages afarrangoren eller afen representant for denne
og indeholde angivelse af formdlet med msdet eller optoget, tidspunklet, msdestedet og ruten samt
det forventede anal deltagere.

,Stt 2. Bestemmelsen i stk. I grlder ikke ligtog.

$ 6. Politiet kan pAbyde enhver at undlade at stA $ille pe et bestemt sted eller at ferdes frem og
tilbage pA kortere strekninger, nir den p6geldendes ophold eller farden medforer ulempe for de
omkringboende eller forbipasserende, eller nir der er begrundet formodning om, at den pAgcldende
pA dette sted udover en strafbar adfard.

,Sr*, 2 Har en pcrson flere gange oveftedt bestemmelsen i $ 3, kan politiet meddele den
pAgeldende forbud imod at ferdes frem og tilbage eller tage ophold inden for en af politiet bestemt
afstand fra d€t sted, hvor den seneste overtredelse er begAet. Det er en betingelse for meddelelse af
forbud, at der er grund til at tro, at den pAgaldende ellers vil gentage forseelseme inden for det
omrdde, som forbudet vil omfatte.

srk J. Bestemmelsen i stk. 2 finder, for sa vidt angar veje, tilsvarende anvendelse med hensyn til
den, over for hvem stk. 1 i oftere gentagne tilfelde er bragt i anvendelse.

srft' 4. Forbud efter stk. 2 og stk. 3 skal meddeles skriftligt og vere begrundet. For forbudet skal
fascettes en fris! der ikke kan overstige 2 Ar.

$ 7, Uvedkommende mi ikke tage ophold pi napper, i indgange eller opgange ti.l huse, i kelder-
eller loftsrum, i ubeboede huse eller lejligheder, i udhuse, pA byggepladser, i koretajer eller
lignende.

Stk 2. Det er forbudt uden rimelig grund at banke pA dsre eller vinduer, ringe pA dcrklokker eller
foretage lignende handlinger, der er egnet til at forstyne beboeme.

$ 8. Politiet kan forbyde benynelse af hojtalere, musikanleg, musikinstumenter eller lignende, nir
benyttelsen me antages at vere til v€sentlig ulempe for de omkringboende eller forbipasserende.

,St&, ?. Riben med varer pA en vej er forbudt fgr kl. 7 og efter kl. 18 og mA ikke finde sted, hvor det
er til ulempe for hospitaler, skoler eller lignende.

$ 9. Opsetning eller ombaring af plakater eller udstilling, salg elier uddeling af skifter eller
billeder mA ikke finde srcd, n6r det er egret til at forstyre den offentlige orden, eller nAr plakateme,
skrifteme eller billedeme er af anstodetig karakter.

,Sr&, 2. Det er forbudt i huse at aflevere skrifter og billeder af anstodeligt indhold til andre end
beboere, der har afgivet udtrykkelig bestilling herpa, safremt indholdet er egnet til at forulempe
andre eller vekke offentlig forargelse.

Stk 3. Uddeling til forbipasserende af reklamemateriale for erhvervsinteresser er forbudt.

$ 10. Smd bom skal under ophold pi en vej vere undergivet fomodent tilsyn af foreldre eller andre,
i hvis varet@gt barrnene er.



S 11. Det er forbudt under ferdsel pi veje at fore hunde i bAnd fra motorkeretoj eller cykel med
hjelpemotor.

$ 12. Dct cr fo$udt at benyttc skydevdben, buer, slangebosser eller lignende, at tende bil, eller at
kaste sten, snebolde, vand eller andet, hvis dette kan medfare fare eller ulempe for forbipasserende.

Sl,t 2. Dct er forbudt indcnfor 500 meter fra bebyggede omrAder at afskyde rifler, jagtgevaner,
luftbosser og andre h6ndvAben.

.Srk 3. Det er endvidere forbudt udenfor bebyggede omrAder, sAvel pA" som henover veje, anlag,
lossepladser m.v., at afskyde sidanne viben som navnt i stk. 1.

Stk 4. Inden skydev6ben bringes ind pA de i stk 2, og 3 nevnt€ arealer, skal de aflades. Ferdsel
med ladb veben indenfor de nrcvnte arealer er forbudt.

,Sfft, 5. Indenfor bebyggede omreder kan der, uanset bestemmelsen i stk. 2, finde
konkurrenceskydning sted pd dertil afpolitiet sarligt godkendt bane.

$ 13. Nlr der udfores arbejde, der kan medferre fare eller ulempe for forbipasserende, f.eks. i
forbindelse med reparation og vedligeholdelse af et hus, skal der til advarsel for forbipasserende
opsettcs forsvarlige afsprninger. Indtil nymalede veegge eller genstande er tone, skal
forbipasserende ved tydelig skilhing advares om, at veggene eller genstandene er nymalede.

St/c, 2. Er der fare for, at tagsten, sne, istapper eller lignende pi et hus vit styrte ned, skal ejeren
straks advare forbipasserende ved at opsete forsvarlige afsperringer og snarest muligt drage
omsorg for, at der foretages den nodvendige reparation eller femelse af sneen eller istappeme mv.

.Srft, 3. I ejendomme mA genstande ikke anbringes eller anvendes pA en sadan mAde, at de kan velte
eller falde ned og derved medfare fare eller ulempe for forbipasserende. Vinduer skal vere fastgjort
pA forsvarlig mAde.

Stt 4. Politiet kan i ovrigt forbyde, hvad der udsctter forbipasserende for fare.

$ 14. Politiet kan efter forhandling med kommunalbestyrelsen ved skiltning eller pi lignende
tydelig mdde fastsette regler om badning i soer, herunder regler om, at badning og ferdsel pi
nermere angivne omrider er forbudt.

^9tft, 
2. Politiet kan pA den i stk. I nevnte mide endvidere fastsette regler for sejlads med

motorbede, vandscootere o.l. inden for en nennere angivet kortere afstand fra kyststrrkninger, for
sA vidt det m6 anses for pilrevet for at forebygge hindringer eller ulemper for anden sejlads eller
for at forebygge unodig stoj, der er til ulempe for andre.

,Slk J. Politiet kan pA den i stk. I nevnte mAde endvidere fastsatte regler om lokalt fiskeri og for
ferdsel pA soer eller lignende.

$ 15. Politiet eller den myndighed, som politiet har bemyndiget hertil, kan ved opslag eller offentlig
bekendtgarelse forbyde fcrdsel pA isen ud for kyster, i havne eller pA offentlige soer, vandlob og
andre vandsteder.



,5r&, 2. Nir der hugges viger i isen ud for kysten, skal den ophuggede is legges rundt om vigen.
Politiet kan forlange enhver vige forsvarligt indhegnet eller afinerket.

Stk. 3. Pi de owige i stk 1, nrvnte steder mA der ikke hugges vAger uden politiets tilladelse.
VAgeme skal indhcgnes ellcr aftnerkes forsvarligt.

$ 16. I offentlige anleg skal besogende overholde de ordensbestemmelser, som er bekendtgjort ved
opslag, og folge de anvisninger til ordenens overholdelse, som gives afde tilsynsfsrende. Det
samme gelder ordensbesiemmelser, som er bekendfjort ved opslag, og som efter indhentet
udtalelse fra kommunalbestyrelsen er godkardt af politimesteren for narmere afgrensede private
eller offentlige arealer, pA veje eller andre steder, hvortil der er almindelig adgang, jf. $ 2.

I(apitel 3

M ldle rl itlig e jo r ansl altuia g*

$ 17. Politiet kan treffe midlertidige foranstaltninger i form af pAbud eller forbud, nAr det findes
nodvendigt for at forebygge fare for den offentlige orden eller enkeltpersoners eller den offentlige
sikkethed.

,Sr*, 2. Beslutning om udstedelse af pibud eller forbud efter stk. I tneffes af politimesteren eller den,
som denne bemyndiger hertil. Beslutningcn skal meddeles ved offentlig bekendtgerelse og
indeholde en begrundelse og en angivelse af det sted og tidsrum, som beslutningen galder for.

.Sr*. J. Det tidsrum, som beslutningen galder for, skal vere si kort som muligt og mi ikke overstige
3 mAneder. Tidsrummet kan forlenges, dog hojst med 3 m6neder ad gangen. Forlangelse sker ved
fornyet beslutring, jf. stk. 2.

Kapitel 4

Forunsulninger

$ 18. Overtradelse af$$ 3-13 og $ 15, stk. 2, overhadelse afde i medfer af $ 14 og $ 15, stk. I og

$ 16 udstedte regler og bestemmelser eller overtredelse samt manglende efterkommelse af pAbud

ellerforbududstedtimedforafg 3, stk.4, $ 4,stk.2, $ 6,stk. I og2, $ 8, stk. 1, $ 13,stk.4og $ 17

foranstaltes med bsde og konfiskation i henhold til kiminallovens bestemmelser.

,9rk 2. For overtradelser der begis af aktieselskaber'. Andelsselskaber, anpadsselskaber eller
lignende, kan der pilegges selskabet som sidant bsdeansvar og konfiskation.

Kapitel 5

Ikrafrreden

$ 19. Politivedtegten treder i l<raft en uge fra stadfasteisen.



Srft, 2. Suntidig opbrves Politivedteg for Maniitsup Kommune af 16. marts 1994 og Politivedtcgt
for Sisimiut Kommune af ll.juni 1981.

SiJedes vedtaget af kommunalbestyrclsen i @qata Kommunia den 28. februar 2012.

fu*lg,t
Borgmestor

Foranstlendc vedtegt for @qata Kommunia om politiets sikring af den offertlige orden og
bcslqytt€lse af enkeltpenoners og dcn ofrentlige sikkerhed m.v., samt politiets adgang til *
iverksette midlertidige fonnsaltninger stadfestes hermed.

Nuulq den l.maj20l2

(t\q^
Mikaela EngelL./

Rigsombudsmand


