
Dnr KS/2021-0536 

Strömstads kommun 

Styrdokument 

Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter  
 

Dokumenttyp:  Föreskrifter 
Beslutande organ:  Kommunfullmäktige 
Förvaltningsdel:  Tekniska förvaltningen, gatuavdelningen 
Antagen:   2022-09-08 § 114 
Ansvar:   Gatuchef 
  



2 
 

Innehållsförteckning 
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STRÖMSTADS KOMMUN ...................................... 3 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde .............................................................................. 3 

Lastning av varor med mera ............................................................................................................ 3 

Schaktning, grävning med mera ...................................................................................................... 4 

Störande buller ................................................................................................................................ 4 

Containrar ........................................................................................................................................ 4 

Markiser, flaggor, skyltar och växtlighet ......................................................................................... 4 

Affischering och gatupratare ........................................................................................................... 4 

Högtalarutsändning ......................................................................................................................... 4 

Insamling av pengar......................................................................................................................... 5 

Förtäring av alkohol ......................................................................................................................... 5 

Ambulerande försäljning ................................................................................................................. 5 

Camping ........................................................................................................................................... 5 

Badförbud ........................................................................................................................................ 5 

Hundar ............................................................................................................................................. 5 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor ........................................................................................ 6 

Ridning ............................................................................................................................................. 6 

Avgift för att använda offentlig plats .............................................................................................. 6 

Start och landning med helikopter .................................................................................................. 6 

Uthyrning och parkering av cyklar, elsparkcyklar och liknande fordon .......................................... 6 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift ......................................................................................... 6 

Bilaga, karta ambulerande försäljning ................................................................................................ 7 

Bilaga, karta badförbud ....................................................................................................................... 8 

Bilaga, karta ridning ............................................................................................................................. 9 

 
  



3 
 

ALLMÄNNA LOKALA 
ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR 
STRÖMSTADS KOMMUN  
Strömstads 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. 
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna 
ordningen i Strömstads kommun ska 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. 
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens 
föreskrifter om torghandel. 
 
§3 
Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap. 2 
§ andra stycket ordningslagen följande områden jämställas med offentlig plats: 

• Lekplatser 
• Idrottsplatser 
• Camping eller friluftsliv 
• Badplatser 
• Järnvägsområden 
• Begravningsplatser och kyrkogårdar 

§ 4 
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 §, 12 §, 
14 §, 20 §, 21 §, 22 § och 24 § 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 eller dålig lukt. 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar 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. 
 

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 
§ 8 
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container som ska ställas upp på en offentlig plats, 
är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, 
adress och telefonnummer. Polismyndighetens tillstånd krävs för uppställning av container 
på offentlig plats. 
 

Markiser, flaggor, skyltar och växtlighet 
§ 9 
Markiser, flaggor, skyltar träd eller växtlighet får inte skjuta ut över en gångbana på lägre 
höjd än 2,5 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,6 meter. 
 

Affischering och gatupratare 
§ 10 
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas 
upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som är belägna på eller vetter mot 
offentlig plats. Affischering på träd är förbjudet. 
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. 
Vid utplacering av gatupratare eller liknande skylt av bocktyp på offentlig plats krävs tillstånd 
av polismyndigheten. 
 

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. 
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Insamling av pengar 
§ 12 
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 
 

Förtäring av alkohol 
§ 13 
Alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel får, såvida inte särskilt tillstånd 
föreligger, inte förtäras inom område i centrala Strömstad, vilket begränsas av Norra 
Hamngatan från Skeppsbrokajen, Övre bron, Östra Klevgatan, Kyrkan (kyrkogården), 
Buktegatan, del av Vatulandsgatan, Färjeterminalen, Torskholmen, Strandpromenaden, 
Laholmen, Torget, Nedre bron och Norra Hamngatan. 
 

Ambulerande försäljning 
14 § 
Ambulerande försäljning får till ytan uppta maximalt 1,5 m x 1,5 m, får endast ske på 
Oscarsplatsen enligt kartbilaga och kräver tillstånd från polismyndigheten. 
Maximalt 5 tillstånd per dags tillåts. 
 

Camping 
§ 15 
Camping i tält, husvagn, husbil, bil eller annan övernattning utomhus får inte ske på offentlig 
plats eller plats som enligt §3 i dessa föreskrifter jämställs med offentlig plats. 
Camping hänvisas till de platser som särskilt inrättats för detta ändamål. 
 

Badförbud 
§ 16 
Bad är förbjudet inom hamnområdet där det råder 5 knops fart förut vid uppmarkerade 
områden vid Kallbadhuset och Skurveskär. Se bifogad karta. 
 

Hundar 
§ 17 
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 § 18 och § 19 . Det som 
sägs i dessa paragrafer gäller inte ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst. 
 
§ 18 
Hundar ska hållas kopplade i offentliga miljöer, naturreservat, lekplatser, begravningsplatser, 
kyrkogårdar och motionsspår. 
Hundar får inte vistas på offentlig badplats. 
 
§ 19 
Avföring efter hundar ska plockas upp på alla områden som är inom detaljplanen. Detta 
inkluderar gångbanor, gator, torg och parkmark eller mark som jämställs med offentlig plats 
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och påsarna ska slängas i avsedd behållare. 
 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
§ 20 upphävd genom beslut av Länsstyrelsen 2022-11-15, kommunen överklagat beslutet 2022-12-
02. 
Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor- 
Fyrverkerier- på offentlig plats med undantag för användande på nyårsafton, påskafton och 
valborgsmässoafton under tiden 20.00-01.00. Det är alltid förbjudet att använda 
pyrotekniska varor närmare än 200 meter från vårdinrättning och särskilt boende. 
 

Ridning 
§ 21 
Ridning är förbjuden i motionsspåren Erlandseröd och Tjärndalen enligt kartbilaga. 
 

Avgift för att använda offentlig plats 
§ 22 
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. 
 

Start och landning med helikopter 
§ 23 
Start och landning med helikopter är förbjuden inom tätbebyggt område. Undantag polis-, 
ambulans- eller sjöräddningshelikopter som utför räddningstjänst, helikopter från 
försvarsmakten eller helikopter som utför nyttotransport. 
Helikopter som utför nyttotransport ska hänvisas till infartsparkeringen vid Bojar för 
omlastning, start och landning. 
Enskilda eller företag som önskar start- och landningsplats för helikopter hänvisas till 
Näsinge flygfält. 
 

Uthyrning och parkering av cyklar, elsparkcyklar och liknande fordon 
§ 24 
För att ställa ut cyklar, elcyklar, elsparkcyklar och liknande fordon på offentlig plats i syfte att 
hyra ut dem krävs tillstånd. Uthyraren måste också betala avgift enligt beslutad taxa per 
fordon i årlig avgift. 
 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
§ 25 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av ordningsföreskrifterna kan 
dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 
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Bilaga, karta ambulerande försäljning 
Ambulerande försäljning får endast ske på inom markerat område på Oscarsplatsen. 
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Bilaga, karta badförbud 
Badförbud gäller inom markerat område. 
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Bilaga, karta ridning  
Ridning är förbuden i motionsspåret Erlandseröd (prickad linje) 

Ridning är förbjuden i motionsspåret Tjärndalen (prickad linje) 
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