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Beslutade av kommunfullmäktige den 25 januari 1996. 

 
 
Lilla Edets 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 Lilla Edets 
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. Bestämmelsen i 18 § i 
dessa föreskrifter 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 tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa före- 
skrifter skall, med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket 
ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig 
plats: kommunala elljusspår och anlagda skidspår, kommunala 
lek- och badplatser,  begravningsplatser, kommunala vägar i 
områden med samlad bebyggelse enligt översiktsplanen. 
Precisering av områdena finns i bilaga 3. 

4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 9 § 
första stycket, 10 §, 11 §, 13 § första stycket 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 brand-
poster, 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. 

 
 

Containrar 
 
 7 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som 

skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att 
tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderätts-
havarens namn, adress och telefonnummer. 

 
 
 Markiser, flaggor och skyltar 
 
 8 §  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 m. 

 
 

Affischering 
 
 9 §  Affischer, annonser eller liknade anslag får inte utan 

tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, 
staket, stolpar eller liknande som vetter mot allmän 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 polis-
myndigheten. 

 
 

Insamling av pengar 
 
11 §  Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i 

bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i 
tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. 

 

 

När insamlingen skall ske i samband med framförande av 
gatumusik krävs inte tillstånd. 

 
 

Förtäring av alkohol 

12 §  Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig 
plats inom inom följande områden:  

 
Lilla Edets centrum begränsat i väster av Göta Älv, i söder 
av Nedergårdsgatan-Fuxernavägen, i öster av järnvägen-
Solbacksgatan-Kullåsgatan-Storgatan-Borgaråsvägen-Gärdhems-
vägen och i norr av N Ledningsg-V Ledningsgatan. 

 



   
Lödöse centrum begränsat i väster av riksväg 45, i söder av 
Långgatan, i öster av S:t Peders väg och i norr av Kloster-
gatan. 

Göta centrum begränsat i väster av Timmervägen, i söder av 
riksväg 45, i öster av Hanströmsvägen och i norr av 
Allevägen. 

Kartorna i bilaga 1 redovisar avgränsningarna.   

 

 

 
 

Ambulerande försäljning 
 
13 §  För ambulerande försäljning på följande platser krävs 

polismyndighetens tillstånd: Torget Lilla Edet och Torget 
Lödöse (se karta bilaga 2). 

 

 
 
 

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 på följande platser: Torgen i Lilla 

Edet och Lödöse (karta bilaga 2), samtliga begravningsplatser 
och kyrkogårdar och samtliga områden som i detaljplan 
klassats som parkmark. 

 
 
 
 

Hundar och katter 

15 §  Hundens ägare, den som tagit emot en hund som fodervärd eller  
nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är 
skyldig att följa bestämmelserna i 16 och 17 §§. Detta gäller 
även kattägare i tillämpligt fall under § 16. Det som sägs i 
dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad 
person eller för polishund i tjänst. 

 
16 §  Hundar skall hållas kopplade inom följande områden: på torgen  

i Lilla Edet och Lödöse medan torghandel pågår, på kommunala 
lekplatser, badplatser, elljusspår och anlagda skidspår samt 
under tiden fr o m den 1 april t o m den 30 sept i park eller 
plantering. 

 

 

 

Tikar skall under löptid hållas kopplade. 

Katter får inte vistas på kommunala lekplatser. 
När en hund inte hålls kopplad skall den vara märkt på sådant 
sätt att ägaren kan identifieras. 

Hundar får inte vistas på begravningsplatser. 
 
17 § Föroreningar efter hundar skall plockas upp. 
 
 
 
 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor  

18 §  Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 
100 m från sjukhemmet i Lilla Edet, Lindkullens servicehus i 
Lilla Edet, Solängs servicehus i Lödöse och Pilgårdens 
servicehus på Ström.  

 



  
 

 

 
 

Sprängning och skjutning med eldvapen m m 

19 §  Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och  
 skjutning med eldvapen.  
 

 
 

Tillstånd av polismyndiget krävs även för användning av 
luftvapen, fjädervapen och paintballvapen. 

 Ridning och löpning 
 
20 § Ridning får inte ske i de kommunala elljusspår som är 
 
 

 
 
 
 

upptagna i förteckning, bilaga 3. 

Löpning får inte ske i de kommunala anlagda skidspår som är 
upptagna i förteckning, bilaga 3. 

Avgift för att använda offentlig plats 

21 §  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 beslutats av kommunfullmäktige. 

 
 
  
 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

22 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon  
av 5-8 §§, 9 § första stycket, 10 §, 11 § första stycket,  
12 §, 13 § första och andra styckena, 14 §, 16-20 §§ 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 7 februari 1996.

----------- 



  
              

 
Lilla Edets kommun  

 

 

 

BILAGA 3 TILL LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 

Följande anläggningar eller områden jämställs med offentlig 
plats enligt ordningslagen 1 kap § 2 (förutom kyrkans 
begravningsplatser är anläggningarna kommunala):  

 
 Elljusspår: Högstorp-Ryrsjön, Lilla Edet 
   Kärrsbacken, Hjärtum 
   Pingstalund, Lödöse 
 
 Uppkörda skidspår: Högstorp-Ryrsjön, Lilla Edet 
   Kärrsbacken, Hjärtum 
   Pingstalund, Lödöse 
   St. Gunnarsvattnet-Småvattnen, Ström  
 
Badplatser:  Bodasjön, Prässebo 
   Borydsjön, Lilla Edet 
   Lelle Väktor, Hjärtum 
 
Lekplatser:    Vallenvägen  Utby 
   Skeevägen  Hjärtum 
   Klockarevägen  " 
   Bykällevägen  " 
   Stjärnvägen  Ström 
   Slottsparken  " 
   Lyavägen  " 
   Vitklövervägen  " 
   Rödklövervägen " 
   Gärdhemsgatan  Lilla Edet 
   Älvgatan " 
   Bystigen " 
   Åkerstigen  " 
   Skaftvägen  " 
   Flustervägen  Göta 
   Skeppningsgatan " 
   Danska Backen Lödöse 
   N Pilvägen  " 
   Kroken  " 
   Hasselvägen  Nygård 
   Bokvägen  "  
 
Begravningsplatser: Högstorp, Lilla Edet 
   Fuxernakyrkan, Lilla Edet 
   Tunge kyrka  
   St Peder kyrka, Lödöse 
   Ale-Skövde kyrka, Nygård 
   Åsbräcka kyrka 
   Västerlanda kyrka 
   Hjärtums kyrkogård 
 
Områden med samlad bebyggelse enligt översiktsplan (karta: se 
Översiktsplan -93, sid 59): 
 
   Högstorp 
   Vabacken 
   Prässebo 

 




