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1. Inledning 
Kungälvs kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (SFS 1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen ((SFS 1993:1617). 

 
 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområden 
1 § 

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 
3 kap ordningslagen (SFS 1993:1617). 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna 
ordningen och säkerheten i Kungälvs 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. 

3 § 
Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap 2 § första stycket i 
ordningslagen följande områden jämställas med offentlig plats: Oasen och Fästningsparken i Kungälv. För 
områden som staden har upplåtit till torghandel gäller, förutom tillämpliga delar av dessa ordningsföreskrifter, 
även lokala föreskrifter för torghandel. 

4 § 
Innan Polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 11 § 1 st, 12 §, 13 § 1 st och 21 § 1 st bör kommunen 
ges tillfälle att yttra sig. 

 
 

Lastning av varor med mera 
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, brandvägar och 
utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras. 
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Schaktning, grävning med mera 
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. 
 
Vid grävning på allmän platsmark ska grävtillstånd sökas hos kommunen i god tid innan arbetet påbörjas. 

 
 

Störande buller 
7 § 

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, till exempel stenkrossning, 
pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 

 
 

Containrar och andra anordningar 
8 § 
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller annan anordning, som ska ställas upp på offentlig 
plats, är skyldig att tydligt märka denna med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och 
telefonnummer 
 
För placering och förvaring av containrar eller liknande krävs efter tre tillstånd från Polismyndigheten 
Vid utplacering av en container eller annan anordning ska brandskyddsaspekter beaktas. Vidare ska hänsyn 
tas till framkomligheten för gång – och cykeltrafiken. 
 
För anordning som utgör fordon gäller även lagen (SFS 1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 
förordning (SFS 1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. 

 
Markiser, flaggor och skyltar 
9 § 
Markiser, flaggor, banderoller och liknande anordningar får inte sättas upp på lägre höjd över marken än 
2,20 meter. Den del av anordningen som hänger över en gångbana får inte ha lägre höjd än 2,50 meter och 
den del som hänger ner över en körbana får inte ha lägre höjd än 4,60 meter. 
 
I den mån bygglov har beviljats, framgår av detta hur anordningen ska placeras. 
 
Skyltar får skjuta ut högst 1 meter från fasadliv. Skylt får endast skjuta ut över trottoaren fram till max 0,5 
meter från trottoarens ytterkant. 
 
Trottoarpratare ska vara utformade med rund sarg i botten för att minska risken för fallolyckor. 
Trottoarpratare får inte sättas ut utan tillstånd från polismyndigheten. 
 
Marschaller ska vara skyddade av en lykta eller liknande och får inte placeras direkt på gatubeläggningen. 
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Växtlighet från tomt 
10 § 
Innehavaren av fastighet ska förhindra att ut- och uppväxande växtlighet vid tomtgräns som buskar, träd 
och häckar medför skymd sikt eller hindrad framkomlighet för trafikanter. Fri höjd för växtlighet ska därför 
vara minst 2,5 meter över gångbanan, minst 3,2 meter över cykelbana och minst 4,6 meter över körbana. 
Fastighetsinnehavare ska vidare förhindra att växtlighet från tomt inte stör gatubelysning på offentlig plats. 

Affischering 
11 § 
Affisch, annons eller annat liknande anslag får inte utan tillstånd från Polismyndigheten sättas upp på eller 
över offentlig plats eller på husvägg, staket, kopplingsskåp, stolpar, skyltställ, träd eller liknande, som vetter 
mot sådan 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. 
 
Regler för tillstånd till uppsättande av annonstavla, reklamskylt eller liknande utmed allmän väg stadgas i 46§ 
väglagen (1971:948) och 22§ naturvårdslagen (1965:822). 

 
Högtalarutsändning 
12 § 

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. 

 
 

Insamling av pengar 
13 § 
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte är en 
del av en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. 
 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 
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Förtäring av alkohol 
14 § 
Alkoholhaltiga får inte intas på offentlig plats inom de områden i tätorterna Kungälv, Ytterby och Marstrand 
som markerats på bilagda kartor annat än i samband med tillåten utskänkning av sådana drycker. 

 
Ambulerande försäljning 
15§ 
Med ambulerande försäljning avses sådan försäljning som tar offentlig plats i anspråk endast 
tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför normalt inte kräver tillstånd enligt 3 kap 1§ 
ordningslagen. 
 
Ambulerande försäljning får inte ske på följande platser: 
Nytorget, Västra Parken, Västra Gatan (delen Västra Tull – Glasbruksgränd), Posttorget, 
Ytterbyvägen (delen Västra Tull-Bäckgatan) eller Fästningsholmen i Kungälv. 
Hamngatan och Ringplan Arvidsvik i Marstrand. 

 
Camping 
16 § 
Inom områden som upplåtits för fritidsändamål eller till annat allmänt användande får camping äga rum på 
de platser och under de tider av året som bestämts av kommunen. Det är inte tillåtet att regelbundet eller 
under längre tid övernatta i sin bil på annan plats än reglerade ställplatser. 

 
Badförbud 
17 § 

Bad i öppet vatten är förbjudet i Nordre älv från ”Lillebron” (Fars Hatt) och Bohusbron till 
motorvägsbron (E6) samt i Marstrand inom den del av hamnområdet som begränsas av Norrbro 
– Janssons båtvarv – hela Muskeviken – Ringens varv – Hedvigsholmens södra udde – Södra 
Strandverket – Norrbro. 
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Hundar 
18 § 

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller användande, eller den som endast tillfälligt 
vårdar hunden är skyldig att följa bestämmelserna i 19 och 20 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte 
för ledarhundar, assistanshundar, polishund i tjänst eller för andra civila tjänstehundar. 

19 § 

Hundar ska alltid hållas kopplade i detaljplanelagt område och i naturreservat 
Under tiden från den 1 april till och med den 30 september gäller koppeltvång på 
offentlig plats i hela kommunen. Undantag gäller för inhägnade områden avsedda 
för hundar och på privat mark. 

Hundar ska hållas kopplade på begravningsplatser, offentliga badplatser eller 
lekplatser om inget annat anges på platsen. 

20 § 
Inom offentliga platser med tydlig stadsprägel ska föroreningar efter hundar plockas upp. 

 
 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
21 § 

 
Enligt 3 kap 7 § ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av 
polismyndigheten, om användning med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga 
omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller 
egendom. 
 
Tillstånd för fyrverkerier och andra pyrotekniska varor krävs inte kl. 17.00 på påskafton till kl. 01.00 
på påskdagen samt kl. 17.00 på nyårsafton till kl. 01.00 på nyårsdagen inom detaljplanelagt område. 
Det är aldrig tillåtet att använda fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor vid sjukhuset eller vid 
kommunens vård- och omsorgsboenden. 

 
Allmänfarliga åtgärder 
22 § 
Vid avlägsnande av snö och is från tak, rännor och liknande i enlighet med vad som föreskrivs i 3 kap 3 § 
ordningslagen får trafiken på platsen inte hindras eller störas i onödan 

 
Sprängning och skjutning med eldvapen med mera 
23 § 
Luftvapen eller fjädervapen, paintballvapen, pilbågar eller slangbågar får inte användas på offentliga platser.
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Ridning 
24 § 
Ridning får inte ske i anlagda och skyltade motionsspår på kommunens mark. 

 
 

Adressnummer och ledskyltar 
25 § 

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. 
Dessutom ska en orienteringstavla eller en särskild skylt (ledskylt) sättas upp på en lämplig plats 
om miljö- och byggnadsnämnden bestämmer att det är nödvändigt. 

Adressnummerskylt, orienteringstavla och ledskylt ska vara av väderbeständigt material och 
adressnummerskylten ska helst vara en så kallad lampskylt. 

Fastighetsägaren ska på egen bekostnad ordna med adressnummerskylt, ledskylt och 
orienteringstavla.. 

 
 

Avgift för att använda offentlig plats 
26 § 

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. 

 
 

Polismyndighet med mera 
27 § 
Polismyndighet enligt dessa allmänna lokala ordningsföreskrifter är Polismyndigheten, Region Väst, 
Kungälv, 405 90 Göteborg. 
Det är kommunstyrelsen som ska yttra sig i frågor som avses i 3 kap 2 § ordningslagen. 

 
 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
28 § 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-16 §§, 18-24 §§ kan dömas till 
penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkanden.
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