
Kommunal författningssamling 
- Lokala ordningsföreskrifter för Mariestads kommun
 
 
(Beslutade av kommunfullmäktige den 18 mars 1996 och reviderade den 17  
september 2001 och den 25 mars 2002. Ersätter KFS nr 6/2001.) 
 
Mariestads 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 
Mariestads 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, följande områden jämställas med offentlig plats;  
1. Begravningsplatser: 
Samtliga begravningsplatser.  
2. Parkeringsplatser: 
Samtliga parkeringsplatser inom centrumområdet enligt bilagd karta avsedda för allmänheten och som 
inte utgör offentlig plats enligt ordningslagen.  
3. Allmänna bad: 
Allmänna baden vid Ekudden, Sandviken, Mellåsen, Snapen och Ymsen. Vidare Sandvik, Skräddaretorp 
och Hattarvik på Torsö samt Sjötorp.  
4. Idrottsplatser: 
lekevi och Vänershof.  
5. Göta Kanal. 
 
Lastning av varor m.m 
4 § 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 
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.  
 
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 nyttjanderättshavarens 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 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter räknat från en linje 0,30 meter in på 
gångbanan från gångbanekanten. Samma bestämmelser gäller även för grenar från träd, buskar och 
övriga utskjutande föremål.  
 
Affischering  
9 § 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 enligt föregående stycke behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra 
liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs sådant tillstånd för 
näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på 



byggnad där rörelsen finns.  
 
Adressnummerskyltning  
10 § Varje fastighet som tilldelats adressnummer, skall vara försedd med särskild adressnummerskylt.  
Om skyltens utseende och placering skall gälla de bestämmelser, som meddelas av kommunens 
byggnadsnämnd.  
 
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.  
 
Förtäring av alkohol  
12 § Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom centrumområdet enligt bilagd karta och de 
övriga områdena enligt 3 § som jämställs med offentlig plats – med undantag av femte punkten - samt 
parkeringsplatsen vid Marieholms Center inklusive torget.  
Förbudet gäller dock inte förtäring vid tillåten servering av alkoholhaltiga drycker eller i fall då 
polismyndigheten har medgivit undantag med stöd av 2 kap 18 § ordningsstadgan.  
 
Camping  
13 § Camping utanför anordnade campingplatser får icke ske inom offentlig plats.  
 
Badförbud  
14 § Det är förbjudet att bada i öppet vatten inom hamnbassängen samt i ån Tidan i  
dess sträckning från och med bron vid Marieforsleden och norrut samt i kommunens fontäner. Det är 
också förbjudet att bada i och i anslutning till slussar och broar längs Göta kanal. 
 
Hundar  
15 § Hundägare, den som har tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast 
tillfälligt vårdar hund är skyldig att följa bestämmelserna i 16 - 17 §§. Det som sägs i dessa paragrafer 
gäller inte ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person eller 
polishund i tjänst.  
16 § Hundar skall hållas kopplade i parker, grönområden, planeringar och inom särskilt anlagda 
motionsspår.  
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 badplatser och begravningsplatser enligt 3 §.  
17 § Föroreningar efter hund skall plockas upp inom centrumområdet enligt bilagd karta samt inom 
offentlig plats inom alla bostadsområden som är belägna inom detaljplanelagt område.  
 
Ridning och löpning  
18 § Ridning får inte ske i motionsspåren i Ullervad, Leksberg och vid Snapen.  
 
Avgift för att 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 4-8 §§, 9 § första stycket, 10 § 
första stycket, 11-14, 16-18 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket 
ordningslagen.  
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.  
 
 

 
 

Mariestads kommun 
Nygatan 17 
542 86 Mariestad  

Telefon: 
0501 - 75 50 00  

Telefax: 
0501 - 75 50 09  

E-post: 
info@mariestad.se
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