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 vedlegg protokoll 

 
Ordførers svar på spørsmål om oppfølging av interpellasjon -   
Forbud mot salg av heliumballonger: 
 
Saken har ikke blitt fulgt opp, det beklager rådmannen, og det samme gjør ordfører.  
 

Som en av mange kommuner vedtok som du sa Ås kommunestyre for et år siden at 
salg av heliumballonger forbys i Ås kommune. I praksis betyr det at det ikke er 
anledning til å selge heliumballonger på kommunal grunn. Dette forbudet gjelder i år 
som i fjor, og hverken i år eller i fjor blir det gitt tillatelse til slikt salg. 
 

For å få et allment forbud som gjelder overalt har det vært vurdert å ta et forbud inn i 
lokale politivedtekter slik Ås kommunestyre har bedt om, og parallelt ba Stortinget for 
ett år siden Regjeringen om å utrede et nasjonalt forbud mot salg av heliumballonger 
på all eiendom. 
 

Innføring av et forbud i lokale politivedtekter viser seg å være vanskelig å få til. 
 

Rådmannen har tatt fatt i saken nå, og etter noe undersøkelse viser det seg at et evt. 
ballongforbud i de lokale politivedtektene krever en lang prosess med involvering av 
politiet, og det er uklart om slike bestemmelser i det hele tatt kan tas inn i 
politivedtektene.  
 

Andre kommuner for eksempel Tønsberg har hatt saken oppe, der har Rådmannen 
forspurt Politidirektoratet om det vil være mulig å innføre et forbud mot 
heliumballonger i politivedtektene, og har fått følgende svar:  

«Forbud mot salg kan ikke reguleres i politivedtektene. Det er kommunen som 
grunneier som har hjemmel for å regulere hvem som kan omsette varer og 
tjenester på deres grunn. I politivedtektene kan man ikke regulere forhold som 
trenger tillatelse fra kommune, da politiloven § 14 ikke gir hjemmel for å 
innhente tillatelser fra andre myndigheter enn politiet. Det vil således ikke 
være anledning til å innta et slikt forbud i politivedtekten for Tønsberg 
kommune. Slike forbud må eventuelt fremgå av kommunens øvrige 
regelverk».  
 

Også et nasjonalt forbud mot heliumballonger lar vente på seg. Regjeringen har 
nedsatt et utvalg som arbeider med forbud mot engangsplast, og de har også fått i 
oppdrag å se på et forbud mot heliumballonger. I følge media skal utvalget uttale seg 
innen mars 2020. 
 

Min forståelse er at det neppe er mulig å få forbud mot salg av heliumballonger inn i 
politivedtektene, og at vi må praktisere vårt lokale forbud mot salg på offentlig 
eiendom inntil Regjeringen evt. får på plass et nasjonalt generelt forbud i 2020. 
 

I mellomtiden praktiseres det også i år slik at det ikke gis tillatelser til salg av 
heliumballonger på kommunal grunn 17.mai. 
 

Ordfører vil ta problemstillingen opp i neste politiråd, for å avklare om det er mulig å 
følge opp kommunestyrets vedtak av 15/5 2018. Jeg vil også avklare med politiet om 
vårt forbud er tilstrekkelig til at de kan følge opp brudd på dette, eller om vi evt. må 
vedta en annen lokal forskrift. 


