Allmänna lokala
ordningsföreskrifter
för Varbergs kommun

Dessa föreskrifter har trätt i kraft den 1 januari 1996.
Länsstyrelsen har den 24 januari 2013 reviderat §§
17-18 (KF § 189/2012).
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter
Allmänna lokala ordningsföreskrifter finns i varje
kommun och det är din skyldighet som invånare eller
besökare att känna till dessa. Ordningsföreskrifterna
reglerar vad du får och inte får göra på allmän plats.
VARFÖR FINNS
ORDNINGSFÖRESKRIFTER?

VAD HÄNDER OM
FÖRESKRIFTERNA INTE FÖLJS?

De allmänna lokala ordningsföreskrifterna reglerar bland annat
var du får affischera, spela musik,
ta med din hund eller dricka
alkohol på offentlig plats. Reglerna
finns till för att ge förutsättningar
för en trygg och säker stadsmiljö
och upprätthålla den allmänna
ordningen. Genom att respektera
ordningsföreskrifterna respekterar
du dina medmänniskor som du
delar staden med.

Det är polisen som är ansvarig att
se till att föreskrifterna följs. Om
du bryter mot de allmänna lokala
ordningsföreskrifterna riskerar du
böter.

DITT ANSVAR
De allmänna lokala
ordningsföreskrifterna tar stöd
i ordningslagen (1993:1617) och
det är ditt ansvar att hålla dig
informerad om vad som gäller för
offentlig plats i den kommun där
du bor eller vistas.

ANDRA FÖRESKRIFTER
ATT KÄNNA TILL
Utöver de allmänna lokala
ordningsföreskrifterna finns det fler
föreskrifter som är bra att känna till.
Lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln i Varbergs kommun
är ordningsföreskrifter som gäller
för Varbergs torg de dagar då det är
torghandel.
Lokala ordningsföreskrifter
för Varbergs och Träslövsläges
hamnar
är ordningsföreskrifter som gäller
inom nämnda hamnområden.

Samtliga ordningsföreskrifter hittar du på:
www.varberg.se/kommunpolitik/ordningsregler
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Varbergs 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,
och hur den allmänna ordningen
i Varbergs kommun ska
upprätthållas.
Härutöver gäller i tillämpliga delar
de bestämmelser som finns i andra
författningar.
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 område som kommunen
upplåtit till torghandel gäller
också kommunens lokala
ordningsföreskrifter för torghandel.
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3§
Vid tillämpningen av 3 kap
ordningslagen och dessa föreskrifter
ska, med stöd av 1 kap 2 § andra
stycket ordningslagen, följande
områden jämställas med offentlig
plats:
• badplatser enligt bifogade
kartor
•

allmänna begravningsplatser
och kyrkotomter i anslutning till
kommunens samtliga kyrkor

•

S:t Jörgens och Apelvikens
begravningsplatser samt
begravningsplatserna vid
Sveagatan och Kungsgatan.

4§
Innan polismyndigheten fattar
beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 §
första stycket, 11 §, 12 § och 14 §
första stycket bör kommunen ges
tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor m.m.
5§
Vid lastning, forsling, lossning
och annan hantering ska 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 uppläggningar av
gods och varor får inte ske så att
brandposter, brandpostmärken,
brandsläckningsutrustning 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
ska se till att det sker på ett sådant
sätt att allmänheten utsätts för
minsta möjliga olägenhet.
Störande buller, fyrverkerier m.m.
7§
Arbete som orsakar avsevärt
störande buller för personer som
vistas på offentliga platser, t.ex.
stenkrossning, pålning och nitning,

får inte ske utan polismyndighetens
tillstånd.
Containrar och andra anordningar
8§
Ägaren eller nyttjanderättshavaren
till containrar eller annan
anordning som ska ställas upp på
offentlig plats, är skyldig att tydligt
märka denna med ägarens eller
nyttjanderättshavarens namn,
adress och telefonnummer.
Markiser, flaggor och skyltar m.m.
9§
Markiser eller flaggor, skyltar,
banderoller, antenner, bärlinor,
belysningsarrangemang, el- och
teleledningar får inte sättas upp
så att de skjuter ut över gångbana
på lägre höjd än 2,2 meter, över
cykelbana på lägre höjd än 3 meter
eller över körbana på lägre höjd än
4,7 meter.
Träd och buskar ska kvistas i den
mån grenarna stäcker sig in över
gång- cykel- eller körbana under de
höjder som angetts i första stycket.
Kravet på fri höjd 2,2 meter gäller
dock inte anordning som över
gångbana skjuter ut högst 25
cm från vägg eller gräns och är
utformad så att risk för skada för
allmänheten inte föreligger.
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Affischering m.m.
10 §
Affischer, annonser, klistermärken
eller liknande anslag får inte utan
tillstånd av polismyndigheten sättas
upp på sådana husväggar, staket,
stolpar, skyltar, kopplingsskåp eller
liknande, som vetter mot offentlig
plats.
Tillstånd enligt första stycket krävs
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.

Insamling av pengar
12 §
Polismyndighetens tillstånd
krävs för insamling i bössor eller
liknande, om insamlingen inte
utgör led i en tillståndspliktig
allmän sammankomst eller offentlig
tillställning.
Förtäring av alkohol
13 §
Spritdrycker, vin och starköl får
inte förtäras inom de områden som
framgår av karta på sidan 7, såvida
inte tillstånd i särskild ordning
föreligger.

Högtalarutsändning m.m.
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.
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Förtäring av alkohol får ej ske
inom området markerat på
kartan. Området avgränsas
av Skepparegatan och
Magasinsgatan i norr, Sveagatan
i öster, Södra Vallgatan,
Lasarettsgatan och Rantzaugatan i
söder, samt kusten i väster. >

13 § Förtäring av alkohol
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14 § Ambulerande försäljning m.m.
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Ambulerande försäljning m.m.

Bad

14 §
För ambulerande försäljning inom
det område som framgår av karta
på sidan 8 krävs polismyndighetens
tillstånd. Undantagna från
tillståndskravet är ideella föreningar
vid lottförsäljning och liknande.

16 §
Bad är förbjudet inom
hamnområden och i närheten av
markerade kablar.

Med ambulerande försäljning
avses sådan gatuförsäljning som
tar allmän plats i anspråk endast
tillfälligt och i obetydlig omfattning
och som därför inte kräver i 3 kap 1
§ ordningslagen angivet tillstånd.
Camping
15 §
Camping får inte ske på offentlig
plats eller på markeringsplats och
därtill hörande område.

< Ambulerande försäljning
inom området markerat på
kartan kräver tillstånd från
polismyndigheten. Området
avgränsas av Magasinsgatan
i norr, Östra Vallgatan i öster,
Södergatan, Strandgatan och
Strandpromenaden i söder, samt
kusten i väster.

Hundar
17 §
Hundens ägare, den som tagit
emot en hund för underhåll eller
nyttjande och den som endast
tillfälligt vårdar en hund, är
skyldig att följa bestämmelserna
i 18 § och 19 §. Det som anges i
dessa paragrafer gäller inte för
service- och signalhund i tjänst eller
utbildning, ledarhund för synskadad
person eller för polishund i tjänst.
Service- och signalhundar ska vara
iförda tjänstetäcken som visar att de
arbetar eller är under utbildning.
18 §
Hund ska hållas kopplade inom
följande områden:
• Begravningsplatser och
kyrkotomter enligt 3 §
(avvikande bestämmelse se sista
stycke i denna paragraf)
• Lekplatser och för lek upplåtna
gräsmattor inom detaljplanelagt
område (allmän plats)
• Motionsspår enligt förteckning
på motstående sida
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Tik ska under löptid hållas kopplad
inom hela kommunen, dock inte
inom inhägnade områden.
När hund inte hålls kopplad ska
den ha halsband på sig med ägarens
namn, adress och telefonnummer.
Hund får inte vistas på kommunala
badplatser under tiden 1 maj - 31
augusti, med undantag av Getteröns
tredje vik. Hund får inte heller
vistas på Stora torget då torghandel
pågår.
19 §
Föroreningen efter hund ska
plockas upp inom detaljplanelagt
område (allmän plats) och vad
gäller motionsspår även de som
ligger utanför detaljplanelagt
område.
Skjutning med vapen
20 §
Luftvapen, fjädervapen,
paintballvapen och liknande får inte
användas på offentliga platser.

Hästar och ridning m.m.
21 §
Ridning får inte ske på kommunala
badplatser under tiden 1 maj - 31
augusti, eller i de motionsspår som
framgår av förteckningen ovan.
Adressnummerskyltar
22 §
Byggnad, som blivit åsatt
adressnummer, ska vara försedd
med särskild adressnummerskylt.
Sådan skylt ska sättas upp på väl
synlig plats tätt ovanför eller vid
sidan av byggnadens ingång. Det
åligger fastighetsägare att på egen
bekostnad anskaffa, sätta upp och
underhålla adressnummerskylt.
Avgift för att använda
offentlig plats
23 §
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.

Hundar och hästar får inte vistas på kommunala
badplatser under tiden 1 maj - 31 augusti, med
undantag av Getteröns tredje vik. Hund får inte
heller vistas på Stora torget då torghandel pågår.
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Förteckning över
motionsspår där hund skall
hållas kopplad och ridning ej
är tillåten:

Förteckning över kommunala
badplatser där hundar och
hästar ej får vistas under
perioden 1 maj - 31 augusti:

Påskberget
Karlberg
Brunnsberg
Håsten
Breared
Knarråsen, Träslövsläge
Rolfstorp
Skällinge
Höråsen, Tvååker
Veddige
Bua

Barnens badstrand
Käringhålan
Skarpe Nord
Goda Hopp
Djupa Dräkt
Södra Varberg
Lilla Apelviken Kåsa
Apelviken
Södra Näs
Träslövsläge
Kagabäcksviken
Gamla Köpstad Kohagen
Björkäng
Norra Varberg
Stråvalla
Videberg, Bua
Krogsta, Bua
Båle, Bua
Sanddamm, Bua
Espevik
Kärra Norra
Kärra Södra
Getteröns 1:a vik
Getteröns 4:e vik
Getteröns 5:e vik
Oklången (Kungsäter)
Mäsen (Karl-Gustav)
Skällingesjön (Skällinge)

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
stycket, 15-16 §§, 18-22 §§ kan
dömas till penningböter enligt 3 kap
22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också
bestämmelser om föreläggande och
förverkande.

Läs mer om motionsspåren och badplatsernas
avgränsningar på www.varberg.se
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