STRÖMSTADS
KOMMUN
MILJÖNÄMNDEN

Allmänna lokala
ordningsföreskrifter
Antaget av Kommunfullmäktige 2006-06-19 § 60,
1995-12-14, med tillägg 1996-05-23 § 19,
2002-02-14 § 14a och 2002-04-24 § 15a

ALLMÄNNA LOKALA
ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR
STRÖMSTADS KOMMUN
Beslutade av Kommunfullmäktige 1995-12-14 med tillägg i § 19 1996-05-23 , § 14 och 14 a
2002-02-14, § 15 a 2002-04-24 och § 60 2006-06-19.
Strömstads 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 Strömstads kommun skall upprätthållas.
Bestämmelserna i 20 § 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.
Bestämmelsen i 21 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens
föreskrifter om torghandel.

3§

Vid tillämpning 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, camping eller friluftsliv, badplatser, järnvägsområden,
begravningsplatser och kyrkogårdar.

4§

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 §, 12
§, 14 § andra stycket, 20 §, 21 § första stycket och 22 § 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.

Störande buller
7§

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.e.x. 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 m 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 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, såvida inte särskilt tillstånd föreligger, inte förtäras inom
område i centrala Strömstad, vilket begränsas av Norra Hamngatan från Skeppsbrokajen,
Övre bron, Östra Klevgatan, Kyrkan (kyrko- gården), Buktegatan, del av Vatulandsgatan,
Färjeterminalen, Torskholmen, Strandpromenaden, Laholmen, Torget, Nedre bron och

Norra Hamngatan.
Ambulerande försäljning
14 §

Tillståndskrav för ambulerande försäljning
För ambulerande försäljning på följande platser krävs polismyndighetens tillstånd: Södra
Hamngatan, Badhusgatan, Skolgatan, Östra Klevgatan, Norra Hamngatan, Stadsparken,
samt för Torget och Strandpromenaden med undantag för förbud reglerat i 14 § a 1 och
för Oscarsplatsen med undantag för förbud reglerat i 14 § a 3.
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentligt plats i
anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd
enligt 3 kap. 1 § ordningslagen

14 § a

Förbud mot ambulerande försäljning

1. Förbud mot ambulerande försäljning på Strandpromenaden från Nordvästra hörnet av
fastigheten 4:25 (badhuset) till 5.0 meter sydväst om fastigheten Strömstad 4:25 samt på
träbryggan från Oscarsplatsen längs Strandpromenaden till Torskholmen
2. Förbud mot ambulerande försäljning av livsmedel på trottoarer vid livligt trafikerade
gator (genomfartsleder) Oslovägen, Övre Bron, Södra Hamngatan, Badhusgatan och
Uddevalla
vägen.
3. Förbud mot ambulerande försäljning gäller för följande platser under tiden 1 juni – 31
augusti årligen:
- Området från Nedre bron, Torget, del av Ångbåtskajen (Kosterbåtarnas
tilläggsplats).
-Oscarsplatsen södra delen innefattande tillfartsväg till Södra hamnen.
-Strandpromenaden, Plagen med tillhörande anslutningsväg från Badhusgatan.
Regler för ambulerande handel på Oscarsplatsen tiden 1/6 – 31/8.
1. Ansökan om tillstånd för ambulerande handel sker hos polismyndigheten, som lämnar
ansökan på remiss till Miljöförvaltningen.
2. Maximalt 5 tillstånd för ambulerande handel medges på Oscarsplatsen.
3. Uppställningstid för ambulerande handel; maximalt två timmar per dygn, måndag till
fredag kl. 08.00 – 18.00.
4. Uppställningstid för övriga platser där förbud ej gäller är maximalt 2 timmar.
5. Vagnarnas storlek får maximalt vara 1,5 x 1,5 meter.
6. Ansökningar för tillstånd för ambulerande handel skall vara inkomna under tiden 1/1 –
31/3.
7. Vid fler ansökningar än minst 5 inkomna under ansökningstiden sker fördelning av
tillstånd genom lottning (notarius publicus).

8. Är Oscarsplatsen ej fulltecknad efter fördelning av tillstånd sker fördelning efter
datumstämplade inkomna ansökningar till maximalt 5 tillstånd.
9. Tillstånd skall medföras vid försäljning.
Camping
15 §

Camping får inte ske på följande platser: Torget, Kyrkogårdarna, Stadsparken samt
offentliga platser enligt ordningslagen 2 § punkt 2.
15 § a Camping- och eldningsförbud råder på del av fastigheten Strömstad 4:16 belägen vid
Myrens varvsområde med gräns i väst mot Nils Ljunggrens väg, gräns i söder mot Conoce
Jet Nordic AB, gräns i öster mot Strömstad Camping och gräns åt nordost mot Myrens
uppställningsplats för båtar, bilar mm.
Badförbud

16 §

Bad är förbjudet inom den del av hamnområdet som är beläget öster om räta linjer dragna
från Röudden över Skurveskär till Myren och i närheten av markerade kablar. Undantag
gäller för badbryggor vid Lokstallarna och Laholmen.

Hundar
17 §

18 §

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 18 och 19 §§. Det
som sägs i dessa paragrafer gäller inte ledarhund för synskadad person eller för polishund
i tjänst.
Hundar skall hållas kopplade inom följande områden:
Torget, medan försäljning pågår och i allmän park eller plantering under tiden 1 april tom
30 september.
Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade
områden.
När en hund inte hålls koppplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress
och telefonnummer.
Hundar får inte vistas på begravningsplats, kyrkogård, anläggning för bad eller på
badplats.

19 §

Inom följande områden skall föroreningar efter hundar plockas upp: inom centrala
Strömstad, vilket begränsas av Norra Hamngatan från Skeppsbroplatsen, Övre bron, Östra
Klevgatan, Kyrkan (kyrkogården) Buktegatan, del av Vatulandsgatan, Färjeterminalen,
Torskholmen, Strandpromenaden, Laholmen, Torget, Nedre bron och Norra Hamngatan,
- inom hela Strömsdalen från Galärstigen vid Roddklubben och från Galärstigen vid
Karlsgatan till påfart Karlsgatan vid Kristorp, samt
- inom grönområde på Valemyr, Nilsemyren, Folkets Park och Bojarområdet som
begränsas av bl a bebyggelse mot Vitsipp- och Blåsippstigen, Repslagarbanan,

bebyggelse mot Manilla- och Hampstigen, Pålsteks- och Skotsteksgatan och Kölstigen,
Kebalvägen, bebyggelse mot Nilsemyrsvägen, Hantverks- och Smedjegatan och
Skomakaregatan samt Valemyrs skolområde.
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
20 §

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från
sjukhuset och servicehusen, Jägaren, Odelsberg och Beateberg.

Ridning och löpning
21 §

Ridning får inte ske i följande motionsspår: Tjärndalen.

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.
Avgift för tillstånd för ambulerande handel:

Kommunal avgift för varje tillstånd för ambulerande handel uttages med 3000:- (inkl. moms) per
kalenderår.
Start och landning med helikopter
23 §

Start och landning med helikopter är förbjuden inom det, på bifogade karta, avgränsade
området. Undantag polishelikopter som utför räddningstjänst, helikopter från försvarsmakten eller helikopter som utför nyttotransport.
Helikopter som utför nyttotransport ska hänvisas till infartsparkeringen vid Bojar för
omlastning, start och landning.
Enskilda eller företag som önskar start- och landningsplats för helikopter hänvisas till
Näsinge flygfält.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
24 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första stycket,
11 §, 12 § första stycket, 13 §, 14 § första och andra styckena, 14 § a 1-3, 15 och 16 §§,
18-21 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
_______________________

