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ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR UDDEVALLA 
KOMMUN   
 
Uddevalla kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela 
lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)   
 
§ 1 Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde   
 
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats 
finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617).  
 
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den 
allmänna ordningen i Uddevalla kommun skall upprätthållas. Bestämmelsen i 17 
§ har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av 
användningen av pyrotekniska varor.   
 
§ 2 Offentlig plats  
 
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. 
Bestämmelsen i 17 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom 
kommunen.   
 
För Kungstorget gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.   
 
För hundar finns i en hundstadga särskilda lokala ordningsföreskrifter.   
 
§ 3 Badplatser   
 
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall med stöd 
av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen följande områden jämställas med 
offentlig plats:   
 
Badplatserna vid: Bjursjön, Bodele, Gullmarsberg, Hällebäck, Kungsparken, Kärr, 
Lanesund, Lindesnäs, Mollön, Rödön, Saxenhof, Skeppsviken, Skår, Sörkullen 
och Unda.  
 
§ 4 Kommunen som remissinstans   
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Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 § och 10 § första stycket 
bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.   
§ 5 Lastning av varor mm.   
 
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall 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.   
 
§ 6 Schaktning, grävning m.m.   
 
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att 
det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.   
 
§ 7 Störande buller    
 
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. 
stenkrossning, pålning och nitning får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.   
 
§ 8 Containrar   
 
Ägare eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en 
offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller 
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.   
 
§ 9 Markiser, flaggor och skyltar   
 
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en 
gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 
meter.   
 
§ 10 Affischering   
 
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av 
polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar 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.   
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§ 11 Högtalarutsändning   
 
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.    
 
Utsändning från högtalaranläggning av tal och/eller musik med så hög volym att 
det uppenbart stör den allmänna ordningen på offentlig plats eller i 
bostadsområden får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 
 
§ 12 Insamling av pengar    
 
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 skall ske i samband med framförande av gatumusik eller av 
skolklasser till hjälporganisationer (hjälpverksamhet) krävs inte tillstånd.   
 
§ 13 Förtäring av alkohol   
 
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom begravningsplatser och ett 
område avgränsat i söder, öster och norr av Bohusbanan och i väster av 
Matrosgatan, Göteborgsvägen, Junogatan, Museigatan, Kampenhofsgatan, 
Bastionsgatan och Bävebäcksgatan annat än i samband med tillåten utskänkning 
av sådana drycker (se kartbilaga). 
 
§ 14 Ambulerande försäljning  
 
Ambulerande försäljning får inte ske på saluplatser på Kungstorget under tid som 
torghandel pågår.   
 
§ 15 Camping   
 
Camping inom Uddevalla kommun får endast ske på anvisade platser.   
 
§ 16 Badförbud    
 
Bad är förbjudet i Bäveån i dess sträckning genom detaljplanelagt område samt 
inom Uddevalla hamnområde öster om en linje dragen från västra delen av 
kajanläggningen vid Skeppsvikens oljehamn till gränsen i väster för 
Sörvikshamnen samt vid Frölandshamnen (se kartbilaga).   
 
§ 17 Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor.   
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Enligt 3 kap 7 § ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd 
av Polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens 
belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon 
beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. 
 
Tillstånd av polismyndighet krävs för att få använda pyrotekniska varor på platser 
(gällande såväl offentliga som andra platser) dels i syfte att förhindra att 
människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen, dels i syfte att 
upprätthålla den allmänna ordningen.    
 
Tillstånd av polismyndigheten krävs alltid för att få använda pyrotekniska varor 
inom Uddevallas tätorter: Hogstorp, Fagerhult, Uddevalla, Smedseröd, Kurveröd, 
Lanesund & Överby, Utby, Sundstrand, Ammenäs, Kristevik och Sundsandvik, 
Sjöskogen och Strand, Strandskogen, Restenäs och Ulvesund samt Ljungskile, vid 
alla tidpunkter utom mellan klockan 15:00 till därpå följande dag klockan 01:00 
under helgaftnarna påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton. Områden som 
omfattas av dessa regler framgår av bilagd kartbild. På Kungstorget inom 
Uddevalla tätort är fyrverkerier och andra pyrotekniska varor alltid förbjudet. 
  
Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor inom det område som 
begränsas av Lagerbergsgatan i norr, Östergatan i öster, Asplundsgatan i söder 
samt Västerlånggatan i väster (Kungstorget), samt inom ett avstånd av 200 meter 
från Uddevalla sjukhus och samtliga äldreboende inom Uddevalla kommun.      
 
§ 18 Avgift för att använda offentlig plats    
 
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. 
 
19 § Växtlighet vid gatukorsningar  
 
Växtlighet vid korsningar intill allmänna kommunala gator, vägar och gång- och 
cykelvägar ska inte vara siktskymmande. Vid hörntomt gäller höjden 80 cm från 
körbanan till växternas topp, i minst 10 meter åt vardera håll från punkten då 
gatorna möts i rät vinkel. Vid fastighetsutfart gäller höjden 80 cm från körbanan 
till växternas topp, i minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan (se skiss i bilaga).  
 
20 § Överträdelse av lokal ordningsföreskrift   
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5–9 §, 10 § första 
stycket, 11 §, 12 § första stycket, 13, 14, 15, 16, och 17 § kan dömas till 
penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.   
 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.   
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Gällande 19 § så ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för 
olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken 
inte uppkommer. Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 15 §   
 
Uppstår det olägenheter för trafiken kan således Samhällsbyggnadsnämnden 
förelägga en fastighetsägare att ta bort eller klippa ned växtlighet. Följs inte 
föreläggandet kan åtgärden utföras på fastighetsägarens bekostnad. 
 
Bilaga: Kartbild över Uddevalla kommuns tätorter   

 
Tätortsnamn   
1. Hogstorp  
2. Fagerhult  
3. Uddevalla  
4. Smedseröd  
5. Kurveröd  
6. Lanesund och Överby  
7. Utby  
8. Sundstrand  
9. Ammenäs  
10. Kristevik och Sundsandvik  
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11. Sjöskogen och Strand  
12. Strandskogen, Restenäs och Ulvesund 
13. Ljungskile  
 
Bilaga: § 13 karta gällande förtäring av alkohol 

 
 
 
Bilaga: § 16 karta gällande badförbud 
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Bilaga: § 19 skiss gällande siktskymmande växtlighet 
 

 


