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LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LYSEKILS KOMMUN
Lysekils kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (SFS 1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3
kap ordningslagen (SFS 1993:1617).
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna
ordningen i Lysekils kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 18 § har till syfte att
hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska
varor.
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:
anläggningar för lek, idrott, friluftsliv, badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser,
trädgårdsanläggningar.

Lastning av varor m m
4 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering av gods m m 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.

Föreskrifterna i första stycket gäller inte inom hamnens verksamhetsområde.

Schaktning, grävning m m
5 § 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.

Störande buller
6 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex stenkrossning,
pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.
Föreskrifterna i denna paragraf gäller inte inom hamnförvaltningens verksamhetsområde.

Containrar och andra anordningar
7 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller annan anordning, som skall
ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka denna med ägarens eller
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer samt med reflex enligt bilaga nr 1.
Vid utplacering av en container eller annan anordning skall brandskyddsaspekter beaktas.
Vidare skall hänsyn tas till framkomligheten för gång- och cykeltrafiken.

Markiser, flaggor och skyltar
8 § Markiser, flaggor, banderoller, skyltar och liknande anordningar får inte sättas upp så att
de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd
än 4,50 meter.

Affischering
9 § Affischer, annonser eller andra liknande anslag får inte utan tillstånd av
polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar, träd 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
10 § 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
11 § 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 eller av skolklasser till
hjälporganisationer krävs inte tillstånd.

Förtäring av alkohol
12 § Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom områden markerade på bilaga nr 2
såvida inte vid erforderlig tillståndsgivning för visst evenemang har medgivits annat.

Ambulerande försäljning
13 § Ambulerande försäljning får inte ske inom områden som markerats på bilaga nr 3.
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.

Camping
14 § Camping får inte ske på följande platser: begravningsplatser samt till allmänt
begagnande upplåtna parkeringsplatser, utomhusanläggningar för sport och idrott, badplatser,
festplatser, småbåtshamnar samt av kommunen underhållna parker och planteringar.

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 och 17 §§. Det som
sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, polis- och tullhund i
tjänst, räddningshund samt service- och signalhundar.
16 § Hundar skall hållas kopplade inom Lysekils, Brastads, Brodalens, Fiskebäckskils och
Grundsunds tätorter i enlighet med bilaga nr 4.

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 allmän begravningsplats, lekplats eller för lek upplåten gräsmatta
och ej heller under tiden 1 maj – 30 september, på badplats.
Hundar får inte vistas inom Stadsparken, Engelska parken och Havsbadsparken, dock skall
förbudet inte gälla vid direkt promenad på härför avsedda promenadstråk i parkerna.
17 § Inom offentlig plats och inom områden som enligt 3 § jämställs med offentlig plats
skall föroreningar efter hundar plockas upp. Upplockning behöver dock inte ske på mark som
inte särskilt planterats eller kultiverats som park (naturparkmark) eller på plats som särskilt
upplåtits för rastning av hundar.

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor
18 § Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor på följande
platser: Kungstorget, Rosvikstorg, Stadsparken.

Avgift för att få 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 har beslutats av
kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
20 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av föreskrifterna i 5-18 §§
kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

