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Sammanfattning
Ordningslagen ger kommunen möjlighet att upprätta lokala
ordningsföreskrifter för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig
plats (ordningslagen (1993:1617). De innehåller ytterligare bestämmelser
utöver vad som anges i lagen om hur den allmänna ordningen i kommunen
ska upprätthållas. De får dock inte begränsa vad som står i lagen, utan
reglerar mer i detalj sådana frågor som ordningslagen reglerar.
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1 Lokala ordningsföreskrifter för Årjängs kommun
1.1

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 Årjängs 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 området
runt bensinstation Circle K jämställas med offentlig plats, se det
översta rödmarkerade området i bilaga 1.

1.2 Lastning av varor m.m.
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.
1.3 Schaktning, grävning m.m.
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete på offentlig
plats skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för
minsta möjliga olägenhet.
1.4 Containrar
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.
1.5 Markiser, flaggor och skyltar
Markiser, flaggor och skyltar på offentliga platser, av sådant slag att det inte
omfattas av plan- och bygglagens bestämmelser, 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.
1.6 Affischering
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
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.
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Förtäring av alkohol

1.7.1

Årjäng

Alkoholdrycker, med en alkoholhalt överstigande 3,5 volymprocent, får inte
förtäras på offentlig plats inom område markerat på bilaga 1 Årjäng och
bilaga 2 Töcksfors. För området runt bensinstationen Circle K, torget utanför
hotellet, busstationen, parkeringen utanför ICA, Claras torg, Coops parkering
och Storgatan gäller alkoholförbudet hela året. För området Sveavägen och
Marknadsvägen till Årjängstravet, marknadsplatsen samt Årjängstravets
parkering gäller förbudet endast under Årjängs marknad som anordnas den
tredje (3:e) hela helgen i september, från och med fredag till och med
söndag. För området Årjängstravets parkering gäller förtäringsförbudet från
och med mars till och med oktober under de dagar som travtävlingar
anordnas.
1.7.2

Töcksfors

Alkoholdrycker, med en alkoholhalt överstigande 3,5 volymprocent, får inte
förtäras på offentlig plats inom område markerat på bilaga 2.
Alkoholförbudet gäller hela året.
1.8

Hundar
1. 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 punkten 2 och 3 nedan. Det som sägs i dessa
punkter gäller inte för assistanshundar i arbete eller för tjänstehund.
2. Hundar ska hållas kopplade allmänna vägar, gator, torg och gågator,
på gång- och cykelvägar och i parker.
3. På platserna angivna i punkten 2 skall föroreningar efter hundar
omedelbart plockas upp av hundföraren.

1.9 Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor
Enligt 3 kap 7 § ordningslagen får pyrotekniska varor, såsom fyrverkerier,
inte användas utan tillstånd av polismyndigheten, om användning med
hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter
innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller
egendom.
1.10 Avgift för att använda offentlig plats
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.
1.11 Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av punkterna 1.2
– 1.7 samt 1.8 (punkten 2 och 3) kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22
§ andra stycket ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om
förelägganden och förverkande.

