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Sandra Persson, 0531-52 60 13
sandra.persson@bengtsfors.se
Antagen av kommunfullmäktige
2007-01-31 § 2
2016-05-02 § 36

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bengtsfors
kommun
Utöver det som gäller i dessa föreskrifter gäller lagar och förordningar på
området. Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på
offentlig plats finns i ordningslagen (SFS 1993:1617).
Fastställande
§1
Kommunfullmäktige ska fastställa, ändra eller upphäva lokala ordningsföreskrifter. Kommunkansliet ska anmäla beslutet till Länsstyrelsen, vilken
ska upphäva föreskrift som strider mot ordningslagen.
Kungörelse
§2
Kommunledningskontoret ska tillse att kommunfullmäktiges beslut på
kommunens bekostnad kungörs i länets författningssamling.
Kommunledningskontoret ska tillse att kommunfullmäktiges samt
Länsstyrelsens beslut gällande lokala ordningsföreskrifter införs i
lokaltidningen.
Tillämpningar
§3
Föreskrifterna ska tillämpas på alla platser i kommunen som enligt ordningslagen 1 kap 2 § stycke 1-4 är offentlig plats samt allmänna platser inom
detalj-planelagt område.
För de områden kommunen upplåtit till torghandel gäller även kommunens
föreskrifter om torghandel.
§4
Kommunala lekplatser, kommunens badplatser eller de badplatser som
erhåller kommunalt driftsbidrag, idrottsplatserna Bergevi, Björkevallen,
Ekhagsvallen, Gillevi, Långevi och Lövåsvallen ska, med stöd av
ordningslagen 1 kap 2 § andra stycket, räknas som offentlig plats.
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Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt denna ordningsföreskrift bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.
Lastning av varor
§5
Den som är ansvarig för lastning, forsling, lossning och annan liknande
hantering ska tillse att allmänheten inte utsätts för tillfälliga olägenheter
såsom damm, spill, dålig lukt eller dylikt.
Avlastning och uppläggning får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller så att räddningstjänstens
arbete hindras.
Schaktning, grävning och dylikt
§6
Den som är ansvarig för upptagning av grus, jord eller sand, tippning av
fyllnadsmassor, schaktning, grävning, eller liknande hantering ska tillse att
allmänheten utsätts för så liten olägenhet som möjligt.
Störande buller
§7
Arbete som orsakar störande buller, såsom exempelvis stenkrossning, pålning
och nitning och dylikt på offentliga platser och allmän plats i kommunens
tätorter får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.
Containrar
§8
Ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren till en container eller liknande
behållare som ska ställas upp på offentlig eller allmän plats är skyldig att
tydligt märka containern/behållaren med sitt 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 ut över en körbana på lägre höjd
än 4,50 meter. Reklamskyltar och dylikt får inte sättas upp så att
gatutrafikanter hindras.
Affischering
§ 10
Affischer, annonser och liknande anslag får inte sättas upp på husväggar,
staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats utan tillstånd från
polismyndigheten.
För att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller liknande anordningar avsedda
för ändamålet behövs inte tillstånd. Näringsidkare får utan tillstånd sätta upp
annonser eller andra tillkännagivanden avseende verksamheten på den
byggnad där rörelsen finns.
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Högtalarutsändning
§ 11
För information, reklam, propaganda, eller andra budskap som riktar sig till
personer som sker via högtalare eller liknande får inte ske på offentlig eller
allmän plats utan tillstånd från polismyndigheten.
Insamling av pengar
§ 12
För insamling av pengar i bössor och dylikt krävs tillstånd från polismyndighet om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst
eller offentlig tillställning.
Insamling i samband med framförande av gatumusik får ske utan tillstånd.
Förtäring av alkohol
§ 13
Alkoholhaltiga drycker får inte förtäras inom tätorternas centrala delar, se
nedan, skolområden, kommunala badplatser, idrottsanläggningar eller badplatser och idrottsanläggningar med kommunalt driftsbidrag. Med tätorternas
centrala delar menas:
Bengtsfors: Centralparken, Florakajen, Sågudden, Nygårdstorget,
Tingshustorget, bussterminalen, Storgatan, Centralbacken, Ön samt
Ekaparken.
Billingsfors: Allmän platsmark utmed länsväg 172 från järnvägsövergången
till och med rastplatsen (Dalhemsplan).
Dals Långed: Parkområdet vid Ängbäcksvägen (mitt emot Centrumhuset)
samt allmän platsmark utefter Enetsvägen/Stenebyvägen.
Bäckefors: Allmän platsmark i området kring torget samt Resecentrum.
Detta gäller inte i samband med tillåten servering.
Ambulerande försäljning
§ 14
För ambulerande försäljning på Storgatan, Centrumvägen, Floraleden, Kinadalsvägen, Bengtsfors, och inom det område som begränsas av dessa gator
krävs polismyndighetens tillstånd.
Med ambulerande försäljning avses gatuförsäljning som endast tillfälligt och i
obetydlig omfattning tar offentlig plats i anspråk.
Se även Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Bengtsfors kommun
§ 10.
Camping
§ 15
Camping får inte ske på allmän plats inom detaljplanelagt område.
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Hundar
§ 16
Hundägare, den som tagit emot hund för underhåll eller nyttjande samt den
som tillfälligt vårdar hund ansvarar för att föreskrifterna gällande hundar
efterföljs. Ledarhund, service- och signalhund försedd med tjänstetäcke eller
polishund i tjänst är undantagna från föreskrifterna.
Hundar ska på allmän plats inom detaljplanelagt område hållas kopplade, eller
på sådant sätt att hunden ej åsamkar skada eller rädsla.
Tikar ska inom hela kommunen, förutom inom inhägnade områden, under
löptid hållas kopplade eller på sådant sätt att de inte utgör störningar för andra
hundägare.
Hundar får inte visats på begravningsplatser, kommunala badplatser eller
badplatser med kommunalt driftsbidrag.
Hundar ska vara kopplade på kommunala motionsspår samt motionsspår med
kommunalt driftsbidrag.
Föroreningar efter hund ska plockas upp på allmän plats i tättbebyggt område.
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor
§ 17
För användning av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor inom hela
kommunen krävs tillstånd av polismyndigheten. Användning av fyrverkeri
och andra pyrotekniska varor tillåts utan tillstånd av polismyndighet på
påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton från klockan 18.00 fram till
klockan 03.00 följande dag. Avfyrningsplats eller beräknad nedslagsplats får
inte vara närmare byggnad än 25 meter.
Användande av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får aldrig ske på
förskolor och skolor, boende inom vård‐ och omsorgsverksamheter eller
kyrkogårdar och begravningsplatser och Dalslands sjukhus inom Bengtsfors
kommun.
Det är förbjudet att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor
närmare Dalslands sjukhus och kommunens särskilda boenden än 100 meter.
Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga
omständigheter.
Skjutvapen
§ 18
Skjutvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på offentlig
plats enligt 1 kap 2 § OL och därmed jämställda områden enligt 3 § eller
allmän plats i tätbebyggda områden.
Ridning och körning av häst
§ 19
Ridning och körning av häst får inte ske på kommunala motionsspår eller
motionsspår med kommunalt driftsbidrag.
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Avgift för användning av offentlig plats
§ 20
Kommunen har rätt att ta ut en avgift för användning av offentlig eller allmän
plats enligt de grunder kommunfullmäktige fastställt.
Överträdelse av lokal ordningsstadga
§ 21
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot den kommunala
ordnings-stadgan kan enligt ordningslagen 3 kap 22 § andra stycket dömas till
böter. I ordningslagen finns även bestämmelser om förelägganden och
förverkande.

