Om denna text skiljer sig från kommunfullmäktiges beslut gäller beslutet.

MÖLNDALS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING
LOKAL ORDNINGSSTADGA FÖR MÖLNDALS STAD
Gäller fr.o.m. den 1 maj 1996 (exkl. § 17). § 17 gäller fr.o.m. den 1 oktober 1997. Antagen av
kommunfullmäktige i § 75/1996 och i § 130/1997. Fastställd av länsstyrelsen den 29 maj 1996 (exkl. § 17). § 17
fastställd av läns-styrelsen den 23 oktober 1997
Därefter ändring av § 17 av kommunfullmäktige den 26 september 2001 (§ 234) och ändring av § 14 av
kommunfullmäktige den 11 november 2009 (§ 139). Fastställd av länsstyrelsen den 21 december 2009. Gäller
fr. o m den 1 januari 2010

Mölndals stad 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).
Ordningsstadgans innehåll och tillämpningsområde
1§
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap.
ordningslagen (SFS 1993:1617).
Denna ordningsstadga innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen och
säkerheten i Mölndals stad skall upprätthållas, Bestämmelserna i 7 § andra stycket har till syfte
att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska
varor.
2§
Ordningsstadgan är tillämplig 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, förutom tillämpliga delar av
denna ordningsstadga, även föreskrifter i särskild torghandelsstadga.
3§
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall med offentlig plats
enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen likställas andra till allmänt begagnande
upplåtna platser och områden, som är belägna inom Bölet, Hallen och Sinntorp och markerats
på kartbilagorna 1-2, dels samtliga till allmänt begagnande upplåtna inom kommunen belägna
parkeringsplatser, parker, planteringar, begravningsplatser, lekplatser och kommunala
friluftsbad samt utomhusanläggningar för sport och idrott, dels kommunens fritidsområde vid
Gunnebo.
4§
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 11 § första stycket, 12 §, 13 §
första stycket bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor m.m.
5§
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.
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 skall 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 störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. stenkrossning,
pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.
Enligt 3 kap. 7 § ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas ytan 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.
8§
Om förbud mot nedskräpning gäller vad som stadgas i naturvårdslagen.
Containrar
9§
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, arbetsbod eller liknande som skall ställas
upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka denna med ägarens eller
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.
Vid utplacering av en container eller annan anordning skall brandskyddsaspekter beaktas.
Vidare skall 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.
Markiser, flaggor och skyltar
10 §
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 4,60 meter.
Träd och buskar skall kvistas i den mån grenarna sträcker sig över gång- eller körbana under de
höjder som sagts i första stycket.

Affischering
11 §
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.
Om krav på bygglov för att sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar stadgas
i 8 kap. 3 § Plan- och bygglagen.
Om tillstånd till uppsättande av annonstavla, reklamskylt eller dylikt utmed allmän väg stadgas
i 46 § väglagen och 22 § naturvårdslagen.
Högtalarrutsändning
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 utgör led i en tillståndspliktig allmän sammanankomst eller offentlig
tillställning.
När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte
tillstånd.

Förtäring av alkohol
14 § (ändring kf § 139/2009, gäller fr.o.m. 2010-01-01)
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras annat än i samband med tillåten utskänkning av
sådana drycker inom följande områden:
- Mölndals centrum (inom ett område begränsat av Barnhemsgatan, Storgatan, Tempelgatan,
Häradsgatan, Knarrhögsgatan och Göteborgsvägen),
- Resecentrumet Knutpunkt Mölndal (inom ett område begränsat av terminalbyggnad,
busshållplatser på Mölndalsbro, tågperrong och anslutningstrappor- och hissar),
- Jungfruplatsen,
- Krokslätts Torg,
- Kållereds centrum (inom ett område begränsat av Gamla Riksvägen, Streteredsvägen,
Våmmedalsvägen, Hagabäcksleden och västkustbanan utmed Kållereds station),
- Lindome centrum (inom ett område begränsat av Almåsgången, Valåsvägen, Industrivägen
och Almåsskolan).

Ambulerande försäljning

15 §
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning 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 inom följande område i Mölndals centrum:
Barnhemsgatan, Storgatan, Tempelgatan, Häradsgatan, Knarrhögsgatan och Göteborgsvägen.
På allmän försäljningsplats som upplåtits till torghandel får inte ambulerande försäljning äga
rum under den tid som torghandel är medgiven.
Tillstånd behövs inte för försäljning av tryckta skrifter samt välgörenhets- och demonstrationsmärken.

Camping
16 §
Inom områden, som upplåtits för fritidsändamål eller eljest till allmänt begagnande, får
camping äga rum endast på de platser och under de tider av året som bestämts av kommunen.
Hundar
17 § (ändring kf § 234/2001)
1 mom. Under vistelse utomhus på offentlig plats skall hund hållas under tillsyn. Därvid skall
särskilt iakttas:
att hunden förs kopplad på begravningsplats, i park eller plantering samt även i
de på bifogad kartbilaga angivna kommunala motionsspåren,
att hunden inte skadar park eller plantering,
att hunden där den inte hålls kopplad, är försedd med halsband med ägarens namn och adress
eller telefonnummer eller annan märkning med chip eller tatuering.
Hund får inte vistas på allmän försäljningsplats medan torghandel pågår. Den får inte heller
vistas på kommunala friluftsbad, vilka angetts på bifogad förteckning och utmärkts på bifogad
kartbilaga (bilaga 3), lekplats eller på för lek upplåten gräsmatta.
Föroreningar efter hundar skall plockas upp inom de områden som utgör offentlig plats och
som angetts med gränsbeskrivning på kartbilagorna 4-6.
2 mom. Hundens ägare eller den som tagit emot hunden till underhåll eller
nyttjande är ansvarig för iakttagandet av föreskrifterna i 1 mom. ovan.
3 mom. Vad i 1 mom. stadgas gäller inte hund i polistjänst, ledarhund för synskadad person,
service- och signalhund för funktionshindrad person och inte heller för hund för vilken
polismyndigheten medgett särskilt undantag.

Ridning och cykling
18 §

Ridning och cykling får inte ske i Bohusledens motionsspår samt iordningställda motionsspår
inom förtecknade och på kartbilaga angivna områden (bilaga 7).

Adressnummerskyltar och ledskyltar
19 §
1 mom. Byggnad, som blivit åsatt adressnummer, skall vara försedd med särskild
adressnummerskylt. Sådan skylt skall uppsättas på väl synlig plats tätt ovanför eller vid sidan
av byggnadens ingång. Dessutom skall, i de fall byggnadsnämnden så prövar erforderligt, på
lämplig plats uppsättas särskild skylt (ledskylt) med hänvisning till byggnaden.
Adressnummer, skylt och ledskylt skall vara utförd av väderbeständigt material,
adressnummerskylt helst i form av s.k. lampskylt.
2 mom. Det åligger fastighetsägare att på egen bekostnad anskaffa, uppsätta och underhålla
adressnummerskylt och ledskylt.
Avgift för att använda offentlig plats
20 §
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.

Överträdelser
21 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av bestämmelserna i denna
ordningsstadga kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om polismyndighetens rätt att utfärda förelägganden
och rätt att förverka egendom (3 kap. 19 § första stycket).

Denna stadga träder i kraft den 1 maj 1996, exkl § 17 som träder i kraft den 1 oktober 1997.
Ändring av § 14 träder i kraft den 1 januari 2010.
_____________________

