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LOKALA  ORDNINGSFÖRESKRIFTER  FÖR MOTALA KOMMUN
Antagna av kommunfullmäktige 2002-05-27, § 71. Gäller fr o m 2002-07-03.

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 Motala 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.
Bestämmelsen i § 17 a är även  tillämplig på andra än offentliga platser i
kommunen.

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens
föreskrifter om torghandel.

§ 3

Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dess föreskrifter skall, med stöd av
1 kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig
plats:  

1  Gröna plan och Jerusalemsbadet i Motala, Torpa sand i Medevi, Småängsbadet
i Tjällmo, Karlsby badplats i Karlsby och Hökabadet i Godegård.

2  Fålehagens spårområde.

(Områdenas belägenhet och omfattning framgår av till paragrafen bilagda kartor.)
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§ 3 a

Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och 15 § i förevarande föreskrifter ska,
med stöd av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande område jämställas
med offentlig plats:

- Göta kanal
- Motala ström

§ 4

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket
och 11 § 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 fyllnads-
massor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på
sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Störande buller

§ 7

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex sten-
krossning, pålning och nitning, får inte utan polismyndigheten tillstånd ske mellan
kl 22.00 - 06.00.

Containrar
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§ 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 meter 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.

Högtalarutsänding

§ 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  följande områden annat än där
särskilt serveringstillstånd för alkoholdrycker föreligger:

A  Centrala Motala inom ett område som avgränsas av Motalaviken (Båtsmans-
gatan) och Motala Ström i söder, Vadstenavägen i öster, Drottninggatan i norr
(genomfarten) samt Båtsmansgatan i väster
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B  Utsiktsparken (Utsiktsvägen)

C  Ett område, 50 m på båda sidor om Göta kanal, från Vadstenavägen (genom-
farten) till Charlottenborgsbron

D  Varamobaden avgränsat av Varamoviken, Vindarnas väg, Varamovägen,
Tordyvelsgränd och dess förlängning mot Varamoviken

E  Pariserviken (området avgränsas 50 m från stranden

Ambulerande försäljning

§ 13

Ambulerande försäljning får inte ske på Stora Torget i Motala.

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 inom följande friluftsbad:

Varamobaden, Jerusalemsbadet, Pariserviken, Råssnäsbadet, Knäppaviken i
Motala, Torpa sand i Medevi, Hökabadet i Godegård, Strandbadet i Borensberg,
Karlsbybadet i Karlsby och Lienbadet i Tjällmo.

(Områdenas belägenhet och omfattning framgår av till paragrafen bilagda kartor.)

Badförbud

§ 15

Bad är förbjudet på följande platser:
- Inom hamnområdet i Motala hamn
- I och i anslutning till slussar och från broar längs Göta kanal
- I närheten av markerade kablar i Göta kanal
- Vid vattenintag till kraftverk i Motala ström.

Hundar

§ 16
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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 17 §.
Det som sägs i denna paragraf gäller inte för polishund i tjänst och inte heller för
ledarhund för synskadad person eller service- och signalhund för funktionshindrad
person då hunden används i denna funktion.

§ 17

Hundar skall hållas kopplade på försäljningsplats medan torghandel pågår.

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 begravningsplatser.

Inom nedan angivna allmänna badplatser med tillhörande strand får hundar ej
vistas under badsäsongen 15 maj - 15 september:

Varamobaden, Jerusalemsbadet, Pariserviken - hundbadet undantaget -,
Knäppaviken, Råssnäsbadet, Hökabadet i Godegård, Strandbadet i Borensberg,
Karlsbybadet i Karlsby, Småängsbadet i Tjällmo samt Torpa Sand i Medevi.”

(Områdenas belägenhet och omfattning framgår av till paragrafen bilagda kartor.)

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor

§ 17 a

Tillstånd av polismyndighet krävs för att få använda pyrotekniska varor på
följande platser:

A   Motala Isstadion
B   Idrottsparken i Motala

Områdenas belägenhet och omfattning framgår av till paragrafen bilagd karta.

Ridning och löpning

§ 18

Ridning får inte ske i följande motionsspår:
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Fålehagens spårområde och elljusspåret på Råssnäs.

Ridning, löpning och promenader får ej ske i anlagda skidspår på följande platser:

Fålehagens spårområde och elljusspåret på Råssnäs.

(Områdenas belägenhet och omfattning framgår av till paragrafen bilagda kartor).

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 avgift enligt de grunder, som har beslutats
av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

§ 20

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första
stycket, 11och 12 §§, 13 § första stycket, 14 och 15 §§, 17 §, 17 a § och 18 §kan
dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningsslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkanden.

__________
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