ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER I HÄRRYDA
KOMMUN
Härryda 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 vid nyttjande av offentlig
plats finns i 3 kap. ordningslagen.
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna
ordningen i Härryda 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.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens lokala
föreskrifter för torghandel.
3 § 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:
1 mom. Begravningsplatser och skolgårdar.
2 mom. Till allmänheten upplåtna: parkeringsområden, grönområden, planteringar, lekplatser,
områden för sport- och idrottsändamål samt av kommunen särskilt anordnade friluftsbad på
följande platser; Säteribadet vid Rådasjön i Mölnlycke, Frökens Udde vid Gröen i Mölnlycke,
Gröenbadet, Pålen och Sjöholmen vid Gröen i Landvetter, Hornasjön i Härryda, Västra Nedsjön
i Hindås, Gingsjön i Hällingsjö samt Rammsjön i Rävlanda (se kartbilaga för badplatsernas
läge).
4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket och 11 - 12
§§ 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
7 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. 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 skall ställas
upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka denna med ägarens eller
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.
Markiser, flaggor, skyltar, affischering, reklam m.m.
9 § Markiser, flaggor, skyltar, banderoller och liknande anordningar får inte sättas upp på lägre
höjd över marken än 2,20 meter. Den del av anordningen som hänger ned över gångbana får
inte ha lägre höjd än 2,50 meter, och den del som hänger över körbana får inte ha lägre höjd än
4,60 meter.
Träd och buskar skall kvistas i den mån grenar sträcker sig över gång- eller körbana under de
höjder som sagts enligt första stycket.
10 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas
upp på eller över offentlig plats eller på husväggar, staket, stolpar, kopplingsskåp, träd 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.
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 skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.
Förtäring av alkohol
13 § Alkoholdrycker får inte annat än i samband med tillåten utskänkning förtäras inom
följande områden (se bilaga). Med alkoholdryck avses en dryck med en alkoholhalt som
överstiger 2,25 volymprocent.
1 mom. I centrala Mölnlycke inom ett område begränsat av Allén – Säterivägen – Ekdalavägen
– Centralvägen - västra och norra sidan av Råda torg samt Skolvägen (södra anslutningen till
Allén) samt vid resecentrum (området för buss och tågtrafik) och i Kindboparken.

2 mom. I centrala Landvetter inom ett område begränsat av Brattåsvägen- HärrydavägenIdrottsvägen och dess förlängning med gång och cykelväg till Landevi idrottsplats samt södra
delen av Landevi idrottsplats med tillfartsväg.
3 mom. I centrala Hindås inom ett område begränsat av Hindås Stationsväg - östra infartsvägen
till centrumanläggningen gång och cykelvägen söder om torgytan samt västra infartsvägen till
centrumanläggningen.
4 mom. På begravningsplatser, skolgårdar, lekplatser, områden för sport- och idrottsändamål,
samt av kommunen särskilt anordnade friluftsbad enligt 3 § 2 mom.
Camping
14 § Camping får inte ske på av kommunen särskilt anordnade friluftsbad enligt 3 § 2 mom.
(se bilaga).
Hundar
15 § 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 16-17 §§. Det som sägs i
paragraf 16 § 2 mom. gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund
för person med funktionsnedsättning, för polishund i tjänst och inte heller för hund för vilken
polismyndigheten medgivit särskilt undantag.
16 § 1 mom. Under vistelse utomhus på offentlig plats skall hund hållas under tillsyn. Därvid
skall särskilt iakttas:


att hunden hålls kopplad på försäljningsplats medan handel pågår, i omedelbar närhet av
allmänna motionsspår, på skolgårdar samt på begravningsplats,



att hunden under tiden fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 30 september hålls kopplad inom
parkeringsområden, grönområden samt på gator och torg inom tättbebyggt detaljplanelagt
område,



att hunden inte skadar park och plantering.

2 mom. Hundar får inte vistas på lekplats eller för lek upplåten gräsmatta. Hundar får inte
heller vistas på av kommunen särskilt anordnat friluftsbad enligt 3 § 2 mom. under tiden 1 maj
till 15 september.
3 mom. När en hund inte hålls kopplad på skall den ha halsband på sig med ägarens namn,
adress och telefonnummer.
17 § Hundens ägare eller vårdare skall plocka upp fast orenlighet som hunden lämnar efter sig
inom tättbebyggt detaljplanelagt område (se bilaga) samt på begravningsplats. Orenligheten
skall förslutas och placeras i därför avsedd behållare eller papperskorg.
Hästar och ridning
18 § Det är förbjudet att rida eller medföra häst under tiden 1 maj till 15 september på av
kommunen särskilt anordnade friluftsbad enligt 3 § 2 mom. Ridning är dessutom förbjuden i
följande motionsspår och aktivitetsspår (se bilaga):
1 mom. Finnsjön och Wendelsberg, Mölnlycke.
2 mom. Landehof, Landvetter
3 mom. Hindåsgården, Hindås
4 mom. Heden, Rävlanda

Adressnummerskyltar
19 § 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. Adressnummerskylt skall vara utförd i väderbeständigt material.
Det åligger fastighetsägare att på egen bekostnad anskaffa, uppsätta och underhålla
adressnummerskylt.
Avgift för användning av 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 enligt lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa
upplåtelser av offentlig plats, m.m.
Avgiften skall erläggas i förskott från och med den dag tillstånd meddelats att nyttja platsen.
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
21 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5–9 §§, 10 § första stycket,
11 §, 12 § första stycket, 13 - 14 §§ och 16-19 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22
§ andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2010.
Beslutade av kommunfullmäktige den 21 juni 2010.
Ändring i 13 § beslutad i kommunfullmäktige den 19 maj 2014.
Ändringen träder i kraft 1 juni 2014.
Ändring i 18 § beslutad i kommunfullmäktige den 17 oktober 2016.
Ändringen träder i kraft den 1 november 2016.

