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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Töreboda kommun 
 
Töreboda 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 
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 Töreboda kommun ska upprätthållas. 
 
 
§ 2 
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 
kap. 2 § första stycket 1-4 ordninglagen om inte annat anges. Bestämmelserna i 16 § är 
även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen.  
 
För Töreboda torg, som kommunen upplåter som allmän försäljningsplats för torghandel, 
gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.  
 
§ 3 
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter, utom § 10, ska följande 
område jämställas med offentlig plats med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen:  
 

- De allmänna badplatserna Hedvigabadet i Moholm, Korssjön norr om Töreboda, 
Sågebacken i Beateberg och Åsen i Halna. 
 

- Centralskolans skolgård. 
 

- Skolgårdarna vid Björkängsskolan, Kilenskolan, Moholms skola och Älgarås skola 
dock inte under skoltid mellan 06.00-18.00. 
 

- Utemiljöerna vid förskolan Tallkotten i Moholm, förskolan Näckrosen i Älgarås, 
Förskolorna Kornknarren, Syrenen och Kastanjen i Töreboda tätort, dock inte 
under verksamhetstid 06.00-18.00.1 
 

- Idrottsplatserna Töreshov, Mogårdsvallen och Älgarås idrottsplats.  
 

- Elljusspåren vid Mostugan, Moholm och Slätte. 
 

- Samtliga kyrkogårdar och begravningsplatser. 
 

- Järnvägsområde, till den del det ingår i område, som är inritat på karta, bilaga 1 till 
dessa föreskrifter.  
 

- Vid Göta Kanal: dragvägen, slussarna, broarna och bryggorna. 
 

- Cirkusplatsen (del av fastigheten Berget 3:16)  

                                                           
1 Förskolan Bergmansgården har verksamhet till 22.00 och är undantagen som offentlig plats. 
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§ 4 
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt §§ 7, 9 (första stycket) och § 
10 ska 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 unvika att allmänheten utsätts för tillfälliga 
olägenheten genom damm, spill eller dålig lukt. 
 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller hindrar 
räddningstjänstens arbete.  
 
Schaktning, grävning med mera 
 
§ 6 
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknade 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, tillexempel 
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd 
mellan klockan 21:00 och 07:00. 
 
Markiser, flaggor och skyltar 
 
§ 8 
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. 
 
Affischering 
 
§ 9 
Affischering, 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 liknande 
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för 
näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillgännagivanden som avser 
näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.  
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Högtalarutsändning 
 
§ 10 
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller likande utan tillstånd av 
polismyndigheten.  
 
Förtäring av alkohol 
 
§ 11 
Det är förbjudet att förtära spritdrycker, vin och starköl utan serveringstillstånd inom 
följande områden: 
 
- De områden som är inritade på kartor, bilagor till dessa föreskrifter. 

 
- Övriga skolgårdar som nämns i 3 §. 

 
- Idrottsplateserna Töreshov, Mogårdsvallen och Älgarås idrottsplats. 

 
 
Badförbud 
 
§ 12 
Det är förbjudet att bada i och vid Göta Kanals slussar och broar. 
 
Hundar  
 
§ 13 
Den som äger eller tar hand om en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 14 och 
15 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, 
service- och signalhund för funktionshindrad person eller för polishund i tjänst.  
 
§ 14 
Hundar ska hållas kopplade inom Moholms, Töreboda och Älgarås tätorter med 
omfattning enligt kartor, bilagor till dessa föreskrifter. 
 
Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom 
inhägnade områden. 
 
Lag 2007:1150 om tillsyn över hundar och katter trädde i kraft den 1 januari 2008. 
Lagen föreskriver att hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett 
sådant sätt som, med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter, behövs för att 
förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Hundar ska vara id-
märkta och alla ägare har en skyldighet att registrera sig som hundägare i 
Jordbruksverkets register. 
 
Hundar får inte vistas på kyrkogårdar, begravningsplatser eller på de allmänna 
badplatserna Hedvigabadet i Moholm, Korssjön norr om Töreboda, Sågebacken i 
Beateberg och Åsen i Halna. 
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§ 15 
Inom följande områden ska föroreningar efter hund plockas upp: Moholms, Töreboda 
och Älgarås tätområde med omfattning enligt karta, bilaga till dessa föreskrifter. 
 
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
 
§ 16 
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 150 meter från 
Björkängens vårdcentrum inklusive Bergmansgården, Krabbängsgården och Älgarås 
servicehus. 
 
Kf § 71/16 : Det är förbjudet att inom det område i centrala Töreboda som redovisas 
på karta i bilaga utan tillstånd av polismyndigheten använda pyrotekniska varor. 
 
Inom kommunens övriga område är det förbjudet att utan polismyndighetens tillstånd 
använda pyrotekniska varor på andra tider än nyårsafton, påskafton samt 
valborgsmässoafton mellan klockan 18.00 – 01.00. 
 
Det är förbjudet att utan polismyndighetens tillstånd använda pyrotekniska varor 
närmare än 200 meter från närmsta del av byggnad eller parkeringsplats tillhörande 
eller i bruk för sjukhus, vårdhem och äldreboenden. 
 
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor på begravningsplatser. 
 
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor inom kommunens bad och 
fritidsområde. 
 
Förbuden i denna paragraf gäller såväl offentlig som annan plats. 
 
Restriktioner för bruk av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor framgår i 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskapsföreskrifter om hantering av explosiva 
varor; MSBFS 2019:1 
 
 
Skjutning 
 
§ 17 
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på offentliga platser i 
kommunen.  
 
Ridning och löpning 
 
§ 18 
Ridning får inte ske i elljusspåren vid Mostugan, Moholm och Slätte. Löpning är 
förbjudet i anlagda skidspår i ovannämnda elljusspår. 
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Avgift för att använda offentlig plats  
 
§ 19 
För använding av offentlig plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de 
grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. 
 
 
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
 
§ 20 
Den som bryter mot någon av 5-8 §§, 9 § första stycket, 10 -12 §§ och 14 -18 §§ kan 
dömas till böter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.  
 
I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande. 
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