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Sammanfattning; större förändringar som övervägs i
förslag till ”lokala ordningsföreskrifter i Ale kommun”
1-2 § Var föreskrifterna gäller

Fyrverkeriförbudet föreslås gälla även på annan mark än offentlig plats.

Hänvisningen till torghandelsföreskrifterna föreslås tas bort, eftersom ”lokala
ordningsföreskrifter för torghandeln i Ale kommun” föreslås upphävas i remissen.
3 § Offentlig plats

Av de platser som ska jämställas med offentlig plats innebär remissförslaget att
endast badplatser blir kvar. Badplatsen vid Hälltorpsjön föreslås utgå.
Idrottsplatser och begravningsplatser föreslås inte omfattas.
13 § Alkohol

Av 13 § i gällande lokala ordningsföreskrifter framgår att alkohol inte får förtäras
inom de områden som redovisas på bilaga 21, 23, 27 och 36-38 i de gällande
föreskrifterna.
Remissförslaget innebär att områdena för alkoholförtäring ändras genom
bilaga 5-10.
Ambulerande försäljning

Ambulerande försäljning regleras i 14 § i gällande lokala ordningsföreskrifter.

Remissförslaget innehåller inte några bestämmelser om ambulerande försäljning.
14-17 §§ Hundar

Bestämmelser om hundar finns i 15-18 §§ i gällande lokala ordningsföreskrifter

Remissförslaget har rensats på sådana bestämmelser som har införts i annan
lagstiftning t ex 2 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter och 4 a § lag
(1938:121) om hittegods.
Upplockningskravet i 17 § utvidgas avsevärt genom förslaget till bilaga 11-18.
Områdena föreslås sammanfalla med områdena med fyrverkeriförbud i 20 §.
18 § Hästar

Bestämmelser om ridning finns i 21 § i gällande lokala ordningsföreskrifter.
Inga större ändringar.

19 § Sprängning och skjutning

Bestämmelser om sprängning och skjutning finns i 19-20 §§ i gällande lokal
ordningsföreskrifter.

De föreskrifter som framgår av ordningslagen har utrangerats i remissförslaget.
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20 § Fyrverkerier

Ny bestämmelse som innebär att fyrverkerier endast föreslås vara tillåtna inom de
större orterna på del av nyår, påsk och valborg. Övrig tid föreslås polistillstånd
krävas för fyrverkerier.
Avgifter

I 22 § i gällande lokala ordningsföreskrifter finns information om rätten att ta ut
avgift för användning av offentlig plats.
Remissförslaget innehåller inte någon information om rätt att ut avgifter.
Kommunfullmäktige har inte antagit någon taxa.

