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ALLMIiNNA LOKALA ORDNINGSFöNNST<NTNTNN
rön r¡,nr,sBoRcs KoMMUN
B-eslutade av kommunfi¡llnziktige 2008-12-15. Träder i kraft 2009-02-01'

Karlsborgs kommun fdreskriver fóljande med städ av i $ fìirorclningen (1993:1632)
med bern:yndigande für kommuner och 1¿insstyrelser att meddela lokala frireskifter
enligt ordningslagen (1991:1617).

Föreskrifternas innehåtl och tillämpningsområde

1$
Grundläggande bestämmelser om alknãn ordning och s?ikerhet på offentlig plats finns
3 kap. orãringslagen (1993:1617). Där regleras även hanteringen av övertrãdelser av
ordningslagen och de lokala ordningsft)reskriftema.

i

Dessa lokala ordningsftireskrifter innehåller ytterligare bestãmmelser om hr¡r dên

allmãnna ordningen i Kælsborgs kommun skall upptätthållas'

a$
Föreskriftema åh tillämpliga på alla platsef inom kommunen som
I kap. 2 $ fõrsta stycket i 1-4 ordningslagen om inte arinat anges'

?ir

offentlig plats enligt

3$
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa fìiresl¡ifter skall, med stöd av 1
kap. 2 $ an&a ;rycket ordningslagen, fõliande områden jämställas med offentlig plats:
Motionsspåren i Mölltorp, Forsvik och Undenäs.
Badplatsema vid Djäknesundet, Granvik, Vättersvalle+ Hammaren, Skarven, Gula
villan i Karlsborg FIS-tagfet i fadsborg, Kyrksjön i Mölltorp, Ilamnen vid Bottensjõn

i Mölltorp och Billshömen i Fo¡wik.
Begravningsplatsema/kyrkogårdarna i Mölltorp, Forwik, Undenåis, Brevik, Bocksjö
samt Södra respektive Norra þnkogårdama i Karlsborg.
Idrottsplatsema i Karlsborg, Mölltorp och

Fotwik.

Lekptatsen vid Kruthuwägen i Karlsborg och lekplatsen G¿irdet i Granvik'
Småbåtshamnarna vid Södra Skogen i Karlsborg Darrmsjön

Granviks hanm.
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i Forsvik ooh

2(5)
Göta kanal med kajer mellan sjõama Våittem och Bottensjön i Karlsborg samt mellan
sjöarna Bottensjön och Viken i Forwik.

Parkering och körytor framftir stationsonrådet samt bussterminalen i Karlsborg.

Lastning av varor

4$

'

Vid lastring, forsling, lossning och annan hantering av varor ooh gods skall den som lir
anwarig für åtgzirden göra vad som behövs für att undvika all allmänheten rfsätts für
tillfrilliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.
Avlastring och uppläggning av gods für inte ske sâ att brandposter, brandsläckningsutrusbringar och uaymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

Contaiirar
s$
Ägaren eller nyttjàderättshava¡en till en container, som skall stZillas upp på en offentlig
plats, är skyldig att tydligt måirka containem med ägarens eller nyttjanderättshavarens
namn, adress och teleformummer.

Markiser, flaggor och skyltar

6$
Markiser, flaggor och skyltar fãr inte sättas upp så att de s\iuter ut över en gångbana på
läere höjd ¿in 32 mete¡ eller över en körbana på lägre höjd 2in 4,6 meter.

Àflischering

7$
Affischer, annonser eller lik¡ande arslag fâr inte utan tillstånd av polismyndigheten
sâttas upp inom offentlig plats. Tillstånd av polismyndigheten behövs dock inte fijr att
sätta ùpp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som Íir avsedda fir
detta ändamåI.

Högtalarutsãndning

8$
Inforrnation, reklam, propaganda eller a¡dra budskap som riktar sig till personer på
offentliga platser, für inte ske genom hõgtalare eller liknande utan tillstånd av
polismpdigheten.
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X'örtäring av alkohol

e$
spritdryckef, vin och sørköl Ër inte ftirt?iras inom füljande områden, om inte tillstånd
till sewering ftireligger:
- narÈering oiú körytor ftamfür stationsomådet samt bussterminalen i Karlsborg.
- Rödesunds torg.
Förbudet gäller åven Èommunens badanlãggning, idrottsæùäggningar, begravningsplatser, kyrkogardar, skolgårdar och ftirskolegårdat.

Camping
10$
Carnping

fir

inte ske inom ofentlig plats.

Bailfôrbud
11$
Bad ar fdrbjudet i Göta kanal samt i n?tuheten av markerade sjökablar fðr el'

Iluudar
125
Hundens ãgare, den som tagit emot en hund ftir underhåll eller nyttjande eller den s1m
endast tiufÌilligt våfdar en hund, lir skyldig att ftilja best?immelsema i 12 och 13 $$. Det
som sags i deúa paragrafer gåiller inte för ledarhund for synskadad person eller för

polishúnd i {iänst.

13$
Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats.

14$
Inom offentlig plats skall ftroreningar efter hundar plockas upp'
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Vapen

ls$
Eldvapen, luftvapen, fiädervapen och paintballvapen far inte anv?indas på offentlig

plats.

Ridning
16$
Ridning für inte ske i motionsspåren i Möllto¡p, Forsvik, undenäs samt norra och södra
Karlsborg

Anlagda skidspår
17$
Skidspår som anlagts i motionsspåren i Mölltorp, Forsvik' Undenäs samt norra ooh
södra Karlsborg für endast bel¡ädas med skidutrustdng eller utrustring ftir
spårpreparering,

Torghandel

l8$
Kommunen upplåter fasta och tillfälliga saluplatser fìir torghandel inom Rödesunds

torg.
Torghandel får ske på helgfria ûedagar.
Förs?itjningen fãr bõrja tidigast klockan 07:00 och skall sluta senast klockan 15:00.

om helgdag infaller på dag som

ãr torgdag f.ar torghandel

i stället

ske närmast füre-

gående vardag.

le$
Fasta platser upplåts hõgst ett år. upplåælse av en

È&u

tillfüllig saluplats gilllef

saludagen.

5(Ð

20$
saluplatser tilldelas fÌirs?iljarna i den ordning som de kommer till
øirAj*--og"plu:t""". Fler an en saluplats får tilldelas sarnma person endast när det kan
ske med härsyn till tillgången på platser.

Tillflilliga

21$
en
Innehavarens rätt att anv?inda saluplatsen fir inte öve¡låtas på någon arman. I fall
platsen elinnehavare av en fast saluplats i''¡ã vid fìirsätjningstidens början har intagit
på
har
dagen,
senare
utnytiias
att
ler giort anrnälan till komirunen att platsen komn¡er
saluplats'
korñnunen Ëtt att låta någon annan anviinda platsen som tillûillig
_

225
kmehava¡en av en

saþlats skall

se

till

aü saluplatsen hålls ren och snygg'

En irmehavare av en saluplats tir sþldig att senast 30 minuter efter fürsäljningstidens
slut samla ihop avfall och armat sktäp ftån rörelsen, samt att fora bort detta elle¡ l2imna
det på av kommunsn anvisad Plats.

Avgift fär att anvãnda offentlig plats

235
Fõr anvåindning av offentlig plats och omtåde som kommunen jåimställt med sådan plats
ha¡ kommunen iãtt att ta ut en avgift enligt de grunder som beslutas av
kommtmftlknàiktige.
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