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ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN
Antagen av kommunfullmäktige 1995-12-19, § 122. Ändrad av kommunfullmäktige 2000-03-14, § 16. Ändrad av kommunfullmäktige 2001-09-11, § 71.
Ändrad av kommunfullmäktige 2006-05-16, § 38. Ändrad av kommunfullmäktige 2008-05-14, § 51.

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

§2
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser i kommunen som är offentlig
plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.

§3
Med stöd av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen har följande områden
jämställts med offentlig plats:
Begravningsplatser och kyrkogårdar vid tillämpning av § 13.
Lekplatser, badplatser, motionsspår och badplatser vid tillämpning av §§ 17
och 18.

§4
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första
stycket, 11 § och 12 §, bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.
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LASTNING AV VAROR
§5
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering 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 får 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 skall se till
att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga
olä-genhet.

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

CONTAINRAR
§8
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.

MARKISER, FLAGGOR OCH SKYLTAR
§9
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en
gångbana på lägre höjd än 2,30 meter, över en cykelbana på lägre höjd än
2,60 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.
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AFFISCHERING
§ 10
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som
vetter mot offentlig plats.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för
näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser
näringsidkares rörelse på byggnad där rörelsen finns.

HÖGTALARUTSÄNDNING
§ 11
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till
personer på offentliga platser får inte ske genom högtalare eller liknande
utan tillstånd av polismyndigheten.

INSAMLING AV PENGAR
§ 12
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller
liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs
inte tillstånd.

FÖRTÄRING AV ALKOHOL

§ 13
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats, annat än i
samband med tillåten servering av sådana drycker, inom följande områden
(områdena är också utmärkta på bifogade kartor):
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Centrala Vänersborg: Området begränsas av järnvägen (UddevallaHerrljunga), Trafikkanalen, Blåsutbackens södra sida, Karlsbergsplatsens
södra och västra sidor, Dalaborgsvägens och Djupedalsvägens västra sidor
till riksväg 45, riksvägens norra sida till Dalbobrons västra landfäste, Vänerns södra strand inklusive småbåtshamnen på Sanden och Jakobs holme
till utloppskulverten från Vänersborgs reningsverk, en rak linje från nämnda
kulvert till reningsverket (reningsverkets område undantaget), Regementsgatans östra sida till järnvägen.
Hedmanstorget i Vänersborg: Området som begränsas av Adolf Andersohnsgatans västra sida, Bangatans norra sida, Rådmansgatans östra sida
samt Lyckhemsgatans södra sida till Adolf Andersohnsgatan.
Vargön: Området som begränsas av länsväg 1050, Lundgrens vägs västra
sida med dess förlängning till järnvägen (Uddevalla-Herrljunga), järnvägen,
Kapellvägens östra sida, Björkvägens norra sida, Lindvägens östra sida,
Storegårdsvägens norra sida samt Tallvägens östra sida till länsväg 1050.
Brålanda: Området som begränsas av Storgatans södra sida, Nygatans
västra sida, norra sidan av gångvägen vid Stenhammarsvägens förlängning,
Högagatans förlängning från gångvägen vid Stenhammarsvägens förlängning, Högagatans östra sida samt Parkgatans södra sida tilll Storgatan. I
området ingår dessutom hela Storgatan.
Spritdrycker, vin och starköl får inte heller förtäras på kyrkogårdar och
begravningsplatser.

CAMPING
§ 14
Camping får endast förekomma på de platser och under de tider som kommunen bestämt.

BADFÖRBUD
§ 15
Bad är förbjudet inom hamnområdet, gamla och nya trafikkanalen samt i
närheten av markerade kablar.
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HUNDAR OCH HÄSTAR
§ 16
Hundens eller hästens ägare, den som tagit emot en hund eller en häst för
underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund eller
en häst är skyldig att följa bestämmelserna i 17 och 18 §§.
Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad
person, service- och signalhund för funktionshindrad person eller för polishund i tjänst.
§ 17
Hundar skall hållas kopplade på försäljningsplats medan torghandel pågår,
på lekplats och badplats, i motionsspår samt i park eller plantering.
Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte
inom inhägnade områden.
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens
namn, adress och telefonnummer.
Hundar får inte vistas på begravningsplatser.
Hästar får inte vistas vid kommunalt ägda och/eller förvaltade badplatser
under tiden den 1 maj - 30 september. Med badplats avses även det vattenområde som används av de badande. Områdena – som är tillgängliga för
allmämheten – framgår av kartbilaga till dessa föreskrifter. För det fall
områdena inte omfattas av detaljplan och där redovisas som allmän plats
(offentlig plats) ska områdena jämställas med offentlig plats vid tillämpningen av 3 kap i Ordningslagen (1993:1617) samt vid tillämpningen av
dessa föreskrifter.
§ 18
Inom följande områden skall föroreningar efter hundar plockas upp:
Badplatser, trottoarer, gång-och cykelvägar, anlagda parker och grönytor
(det vill säga ytor där regelbunden gräsklippning sker), dock med undantag
för av kommunen iordningställda hundrastplatser.

AVGIFTER FÖR ATT ANVÄNDA OFFENTLIG PLATS
§ 19
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.

PYROTEKNISKA VAROR
§ 19 A
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Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor
inom ett avstånd av 100 m från sjukhem, ålderdomshem, begravningsplatser
och kyrkogårdar dels i syfte att upprätthålla den allmänna ordningen och
dels i syfte att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd
av användningen av pyrotekniska varor.

ÖVERTRÄDELSE AV LOKAL ORDNINGSFÖRESKRIFT

§ 20
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 §
första stycket, 11 §, 12 § första stycket, 13-15 §§ samt 17-18 §§ kan dömas
till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
_______________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1996 då samtidigt Lokala
ordningsstadgan för Vänersborgs kommun upphör att gälla.
_______________________

