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ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR 
KARLSBORGS KOMMUN 

Karlsborgs kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993: 1632) 
med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter 
enligt ordningslagen (1993: 1617). 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats 
finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617). Där regleras även hanteringen av 
överträdelser av ordningslagen och de lokala ordningsföreskrifterna. 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den 
allmänna ordningen i Karlsborgs kommun skall upprätthållas. 

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats 
enligt 1 kap. 2 § första stycket i 1-4 ordningslagen om inte annat anges. 

Med offentlig plats avses: 
1. Allmänna vägar. 
2. Gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som 

allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål. 
3. Områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet 

om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten samt 
andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för 
allmän trafik. 

Bestämmelsen i 8 § är även tillämplig på icke offentliga platser inom kommunen. 

Bestämmelserna 9 och 10 §§ är även tillämplig på icke offentliga platser inom 
kommunen. 

3 § Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd 
av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig 
plats: 

• Skolgårdar, lekplatser, idrottsanläggningar och kommunens skyltade 
motionsspår. 

• Kyrkogårdar och annan allmän begravningsplats. 
• Till allmänt begagnande upplåtna offentliga badplatser, småbåtshamnar och 

Göta kanal. 
• Järnvägsområden. 
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4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 - 9 §§, 14, 15 §§ och 17 
§ bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

Lastning av varor 
5 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering av varor och gods skall den 
som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten 
utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. 

Avlastning och uppläggning av gods far inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att 
räddningstjänstens arbete hindras. 

Schaktning, grävning m.m. 
6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker 
på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. Tillstånd ska 
sökas för vissa åtgärder. 

Störande buller 
7 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. 
stenkrossning, pålning och nitning, far inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
8 § Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor inom alla 
kommunens tätorter vid alla tidpunkter utom påskafton, valborgsmässoafton och 
nyårsafton från kl. 20.00 till kl. 01.00 dagen efter. 

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från sjukhem, 
ålderdomshem, begravningsplatser och kyrkogårdar. 

Vapen och sprängning 
9 § Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning, med eldvapen 
inom detaljplanelagt område. 

10 § Eldvapen, luftvapen, tjädervapen och paintballvapen får inte användas på 
offentlig plats. Gäller ej i de fall en anläggning utrustats/byggts för ovan avsett 
ändamål. 
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Containrar 
11 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en 
offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller 
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. Tillstånd ska sökas för vissa 
åtgärder. 

Häckar och dylikt 
12 § Fastighetsägare ska tillse att brevlådor, grindar eller växtlighet på tomten inte 
hindrar trafiken eller sikten för denna eller på annat sätt utgör hinder för en maskinell 
renhållning av gata, gångbana eller annan offentlig plats utanför tomtområde. 
Fastighetsägare ska också se till att växtligheten på tomten inte skymmer 
gatubelysning. 

Grenar från träd, buskar och dylikt far inte på någon gatudel finnas på lägre höjd än 
2,50 m över gångbana, 3,20 meter över gång- och cykelbana eller lägre än 4,60 m över 
körbana. 

Markiser, flaggor och skyltar 
13 § Markiser, flaggor och skyltar far inte sättas upp så att de skjuter ut över en 
gångbana på lägre höjd än 2,50 meter, över en gång- och cykelbana på lägre höjd än 
3,20 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,60 meter. 

För den synskadade ska markeringar på utstående föremål såsom pelare, stolpar m.m. 
finnas. Väggarna ska om möjligt hållas fira från klädställningar, papperskorgar, elskåp 
m.m. för att den synskadade ska kunna följa väggen. 

Affischering 
14 § Affischer, annonser eller liknande anslag far inte utan tillstånd av 
polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som 
vetter mot offentlig plats. Inte heller får så kallade trottoarpratare sättas upp på 
offentlig plats utan tillstånd. 

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande 
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för 
näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser 
näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. 

Ut 
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Högtalarutsändning 
15 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer 
på offentliga platser, :far inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av 
polismyndigheten. 

Förtäring av alkohol 
16 § Spritdrycker, vin och öl överstigande 2,25 volymprocent alkohol samt sådan 
annan jäst alkoholdryck som avses i alkohollagen får inte förtäras på offentlig plats, 
om inte tillstånd för servering föreligger. 

Camping 
17 §Campingfår inte ske på offentlig plats om inte särskilt tillstånd lämnats av 
polismyndighet. 

Badförbud 
18 § Bad är förbjudet i Göta kanal samt i närheten av markerade sjökablar för el. 

Hundar och katter 
19 § Ägare till hund eller katt, den som tagit emot en hund eller katt för underhåll eller 
nyttjande, eller den som endast tillfälligt vårdar en hund eller katt är skyldig att följa 
dessa bestämmelser. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för service- och 
assistenthund eller för polishund i tjänst. 

20 § Hund och katt skall hållas kopplade på offentlig plats. 

21 § Inom offentlig plats skall föroreningar efter hundar plockas upp. I förekommande 
fall gäller denna bestämmelse även för andra djurslag som häst, katt och andra 
husdjur. 

Ridning och cykling 
22 § Ridning och cykling :far inte ske i av kommunen skyltade motionsspår om inte 
annat anges. 

Ridning :far inte ske på offentliga badplatser om inte annat anges (gäller under tiden 30 
april till I september). 

tilflf 
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Anlagda skidspår 
23 § Skidspår som anlagts i av kommunen skyltade motionsspår får endast beträdas 
med skidutrustning eller utrustning för spårpreparering. 

Torg handel 
24 §Kommunenupplåter fasta och tillfälliga saluplatser för torghandel inom 
Rödesunds torg. 

Torghandel får ske på helgfria fredagar. 

Försäljningen får börja tidigast klockan 07:00 och skall sluta senast klockan 15:00. 

Om helgdag infaller på dag som är torgdag får torghandel i stället ske närmast 
föregående vardag. 

25 § Fasta platser upplåts högst ett år. Upplåtelse av en tillfällig saluplats gäller 
saludagen. 

26 § Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till 
försäljningsplatsen. Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan 
ske med hänsyn till tillgången på platser. 

27 § Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. I fall 
en innehavare av en fast saluplats inte vid försäljningstidens början har intagit platsen 
eller gjort anmälan till kommunen att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, 
har kommunen rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig saluplats. 

28 § Innehavaren av en saluplats skall se till att saluplatsen hålls ren och snygg. 

En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens 
slut samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen, samt att föra bort detta eller lämna 
det på av kommunen anvisad plats. 

Avgift för att använda offentlig plats 
29 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med 
sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som beslutats av 
kommunfullmäktige. 

dl! C4_ Lti) 
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Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
30 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ordningsföreskrifterna kan 
dömas till penningböter enligt ordningslagen. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande . 


