KOMMUNFULLMÄKTIGE

BESLUT

2017-09-28, § 112

Lokala ordningsföreskrifter för Kils
kommun
Föreskrifterna är beslutade av kommunfullmäktige 2017-09-28, § 112, och
godkända av Länsstyrelsen 2017-10-12.
Kils kommun föreskriver följande med stöd av förordning (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter
enligt ordningslagen (1993:1617).
INLEDNING
Syftet med dessa lokala ordningsföreskrifter är att säkerställa den allmänna
ordningen på offentlig plats i Kils kommun.
De lokala ordningsföreskrifterna är ett lokalt komplement till de allmänna
bestämmelser som finns i ordningslagen. I 3 kap. i ordningslagen finns
grundläggande regler om ordning och säkerhet på offentlig plats. Kommunerna har
i lagen getts rätt att meddela lokala regler som innehåller ytterligare bestämmelser
anpassade efter lokala förhållanden. Ordningslagen innehåller bland annat ett
generellt krav på polistillstånd för användning av offentlig plats för olika
arrangemang samt krav på åtgärder mot brister, snö och is på byggnader m.m. som
kan innebära en risk för människor som rör sig på offentlig plats. I lagen finns
också säkerhetskrav för isrännor, schaktgravar, brunnar och bassänger samt vid
sprängning, skjutning och användning av luftvapen, fjädervapen och pyrotekniska
varor.
Kompletterande bestämmelser som berör offentlig plats finns även i annan
lagstiftning, till exempel miljöbalken (1998:808) och lagen (1998:814) med
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särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Kils kommun

Postadress

Besöksadress

Telefon

0554-191 00

Bankgiro

109-6510

Box 88

Kommunhuset

Fax

0554-129 74
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12 21 10-0

665 23 Kil

Östra Torggatan 2D

E-post

kommun@kil.se
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212000-1751
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DEFINITIONER
ALLMÄN PLATS

”Allmän plats” är ett uttryck som används i detaljplaner enligt plan- och bygglagen
(2010:900). Allmän plats är en sådan gata, gång- och cykelväg, torg, park eller
annan plats som enligt gällande detaljplan har angetts som allmän plats. I
huvudsak är det de gator, parker, torg och liknande som ägs och sköts av
kommunen.
OFFENTLIG PLATS

Uttrycket ”offentlig plats” används i ordningslagen och i de lokala
ordningsföreskrifterna. Offentlig plats är dels alla ytor som är allmän plats, dels
andra ytor inom- och utomhus som inte är allmän plats som trots det får användas
för någon form av allmän trafik. Det kan till exempel vara utrymmen som används
för gång-, cykel eller biltrafik. Dessa områden är i de allra flesta fall privat ägd
mark. De lokala ordningsföreskrifterna gäller, om inte annat anges särskilt, på alla
offentliga platser.
PLATSER SOM LIKSTÄLLS MED OFFENTLIG PLATS

Ordningslagen har gett kommunerna en möjlighet att utsträcka tillämpningen av
de lokala ordningsföreskrifterna utöver allmän och offentlig plats. Kommunen kan
bestämma att vissa angivna områden ska likställas med offentlig plats vid
tillämpningen av samtliga eller vissa bestämmelser i ordningsföreskrifterna. Det
måste dock vara områden som är tillgängliga för allmänheten och områdena måste
beskrivas tydligt och vara väl avgränsade. Det kan till exempel gälla områden och
anläggningar för lek, idrott, camping, friluftsliv samt badplatser, järnvägsområden
och begravningsplatser.
FÖRESKRIFTERNAS INNEHÅLL OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE
1§
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats
finns i 3 kap. ordningslagen.
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den
allmänna ordningen i Kils kommun ska upprätthållas.
2§
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats
enligt 1 kap. 2 § andra stycket punkterna 1-4 ordningslagen om inte annat anges.
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3§
Följande områden jämställs med offentlig plats:


Fryksta badplats (bilaga 3)



Haguddens badplats (bilaga 4)



Klacksjöns badplats (bilaga 5)

4§
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 § och 10 § första stycket
bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.
LASTNING AV VAROR
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, buller 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
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
§7
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex.
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske vardagar kl. 22.00 – 06.00,
lördagar, söndagar och helgdagar utan polismyndighetens tillstånd.
CONTAINRAR M.M.
8§
Ägare eller nyttjanderättshavare till en container eller liknande anordning, som
med stöd av erforderliga tillstånd ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att
tydligt märka containerns med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress
och telefonnummer.
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MARKISER, SKÄRMTAK, FLAGGOR, BANDEROLLER
9§
Markiser, skärmtak, flaggor, banderoller och skyltar får inte sättas upp så att de
skjuter ut över en gång- respektive cykelbana på lägre höjd än 3,50 meter eller en
körbana på lägre höjd än 4,70 meter.
AFFISCHERING
10 §
Affischer, annonser eller liknande får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas
upp på sådana husväggar, staket, stolpar, el- och teleskåp, transformatorbyggnader, pumpstationer 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.
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 ALKOHOLDRYCKER
12 §
Spritdrycker, vin och starköl får inte, annat än i samband med servering som är
tillåten enligt alkohollagen (2010:1622), förtäras på offentlig plats inom ett område
i Kils tätort med begränsning enligt bilaga 1.
HUNDAR OCH HÄSTAR
13 §
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 14 och
15 §.
Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhundar för synskadad person
eller för tjänstehund under tjänsteutövning och inte heller för service- och
signalhundar.

Sida 4 av 6

14 §
Hundar ska hållas kopplade på allmänna vägar, gator, torg och gågator, på gångoch cykelvägar och i parker.
Hundar ska även hållas kopplade på markerade spår och leder, inom området på
Frykstahöjden enligt bilaga 2.
Hundar får inte badas vid de kommunala badplatserna Fryksta, Hagudden och
Klacksjön som jämställts med offentlig plats i 3 § under badsäsong maj-augusti, se
bilaga 3-5. Badplats omfattar det område på land och i vattnet som utnyttjas av de
badande. Kopplingstvång råder även vid dessa kommunala badplatser under majaugusti.
15 §
Förorening efter hund på platser angivna i 14 § ska omedelbart plockas upp.
16 §
Ridning på Frykstahöjden får inte ske på leder markerade med ridförbud. Det finns
skyltade ridleder och övriga ridstigar/ridvägar. Se bilaga 6.
AVGIFT FÖR ATT ANVÄNDA OFFENTLIG PLATS
17 §
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan
plats och som förvaltas av kommunen har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt
de grunder som beslutats av kommunfullmäktige.
DISPENS
18 §
Vid särskilda skäl har kommunen rätt att meddela tillfälligt avsteg från dessa
föreskrifter. Kommunstyrelsen beslutar om sådan dispens.
ÖVERTRÄDELSE AV LOKAL ORDNINGSFÖRESKRIFT
19 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §, 10 § första
stycket, 11-12 § samt 14-16 § kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra
stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
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BILAGOR
1.

Område där alkoholförtäring är förbjuden

2. Markerade spår och leder på Frykstahöjden, där kopplingstvång för hund
råder
3. Fryksta badplats
4. Haguddens badplats
5.

Klacksjöns badplats

6. Leder på Frykstahöjden där ridning är påbjuden respektive förbjuden
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