ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ALE KOMMUN
Ale 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 Ale kommun skall upprätthållas.
2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom 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 § 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:
Idrottsanläggningarna
Surte idrottsplats, (se bilaga 1)
Jennylund idrottområde (se bilaga 2)
Nödinge idrottsplatser (se bilaga 3-4)
Alafors idrottsplats, (se bilaga 5)
Badplatser vid
Surtesjön, (se bilaga 10)
Hälltorpsjön, (se bilaga 11)
Vimmersjön, (se bilaga 12)
Begravningsplatser/ kyrkogård
Surte (se bilaga 15)
Nödinge, (se bilaga 16)
Hålanda. (se bilaga 17)

Nols idrottsplats (se bilaga 6)
Älvängens idrottsplats (se bilaga 7)
Skepplanda idrottsplats (se bilaga 8)
Alvhems idrottsplats. (se bilaga 9)
Hålsjön. (se bilaga 13)
Hultasjön, (se bilaga 14)

Starrkärr, (se bilaga 18)
Skepplanda (se bilaga 19)
Kilanda (se bilaga 20)

4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 §, 12 §,
14 § och 19 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.
Lastning av varor m.m.
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 olägenhet.
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Störande buller
7 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, mellan
kl 2000 - 0600, t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens
tillstånd.
Containrar och dylikt
8 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container och dylikt, 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, gång - och cykelbana på lägre höjd än 2,50 meter eller över en
körbana på lägre höjd än 4,50 meter.
Affischering
10 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten
sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar, skyltar eller liknande som vetter mot
offentlig plats.
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.
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 inom följande område:
- Surte centrum (bilaga38)
- Bohus centrum (bilaga 23)
- Nödinge centrum. (se bilaga 21)
- Nol centrum (bilaga 37)
- Älvängen centrum (bilaga 36)
- Skepplanda centrum (bilaga 27)
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Ambulerande försäljning
14 § Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i
anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd
enligt 3 kap. 1 § ordningslagen.
Hundar
15§ Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som
endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 16,17 och 18 §§.
Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, serviceoch signalhund för funktionshindrad person eller för polishund i tjänst.
16 § Under vistelse utomhus på offentlig plats skall hund hållas under tillsyn.
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.
Hund som anträffas lös under omständigheter som anges i § 16 och som strider mot
omständigheter vad i denna paragraf stadgas, får omhändertas av polisman och därest
upplysning om ägare eller innehavare inte kan erhållas, avföras till hunndstall. Har
ägaren eller innehavaren inte inom sex dagar efter hundens upptagande återhämtat
hunden och ersatt kostnaden för dess upptagande och vård, ankommer det på polismyndigheten att besluta hur man skall förfara med hunden.
17§

Inom följande områden får hundar inte vistas:

Badplatserna vid
Surtesjön, (se bilaga 10)
Vimmersjön (se bilaga 12)
Hultasjön, (se bilaga 14)

Hälltorpsjön (se bilaga 11)
Hålsjön. (se bilaga 13)

Lekplatser
(markerad med stjärna på bilaga)
Trädgårdsvägen Surte ( bilaga 22)
Surte idrottsplats (bilaga 1)
Jennylunds idrottsplats (bilaga 2)
Ängarnas väg Nödinge ( bilaga 35)
Fyrklövergatan Nödinge ( bilaga 35)
Häroldsvägen Nödinge ( bilaga 35)
Stomvägen Nödinge ( bilaga 35)
Norra Ekhultsvägen Nol ( bilaga 34)
Enekullevägen Nol ( bilaga 34)
Blockvägen Nol ( bilaga 34)
Vildrosvägen Nol ( bilaga 34)
Toråsvägen Älvängen ( bilaga 33)
Kaveldunsvägen Älvängen( bilaga 32)

Torggatan Älvängen ( bilaga 33)
Änggatan Älvängen ( bilaga 33)
Gunnarssons väg Älvängen ( bilaga 32)
Olof Persgården Älvängen ( bilaga 32)
Fornminnesvägen Älvängen ( bilaga 32)
Länsmansvägen Älvängen ( bilaga 33)
Solhöjdsvägen Älvängen ( bilaga 33)
Albotorget Skepplanda ( bilaga 31)
Östergårdsvägen Skepplanda ( bilaga 31)
Påvels väg Skepplanda ( bilaga 31)
Långa Gatan Skepplanda ( bilaga 31)
Bärs lid Skepplanda ( bilaga 31)
Gisslabacken Skepplanda ( bilaga 31)
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18 §

Inom följande områden skall föroreningar efter hundar plockas upp:

Centralt belägna detaljplanelagda områden
Surte (se bilaga 22)
Bohus (se bilaga 23)
Nödinge (se bilaga 21)

Nol (se bilaga 24)Alafors (se bilaga 25)
Älvängen (se bilaga 26)
Skepplanda. (se bilaga 27)

Sprängning och skjutning med eldvapen m.m.
19 § Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen inom
följande områden:
- Alla detaljplanelagda områden samt offentliga platser.
20 § Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på följande platser:
- Alla detaljplanelagda områden samt offentliga platser.
Ridning
21 § Ridning och eller medtagande av häst får inte ske i följande motionsspår och
badplatser:
- El-ljussspåret från Torpvägen i Älvängen och söder ut till Alafors motionsspår.
(se bilaga 28)
- El-ljussspåret runt Furulunds fritidsområde i Alafors. (se bilaga 28)
- El-ljussspåret söder om Bärs lid i Skepplanda. (se bilaga 29)
- El-ljussspåret vid Dammekärrs fritidsområde i Nödinge (bilaga 30)
- El-ljussspåret Jennylunds fritidsområde i Bohus. (se bilaga 30)
Badplatser vid
Surtesjön (se bilaga 10)
Vimmersjön (se bilaga 12)
Hultasjön, (se bilaga 14)

Hälltorpsjön, (se bilaga 11)
Hålsjön. (se bilaga 13)

Avgift för att använda offentlig plats
22 § 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 har beslutats av kommunfullmäktige.
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
23 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5–9 §§, 10 § första
stycket, 11 §, 12 § första stycket, 13-14 §§, 16-21 §§ 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.
-----------------------Antagen av kommunfullmäktige den 27 november 1995, § 155.
Revidering §§ 15 och 16 antagna av Kommunfullmäktige 29 mars 2005, §§ 7 och 8

Revideringar anmäls till Länsstyrelsen och kungöres i ortstidningen.
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