
 

 

 
 

 

 

 

Lokala ordningsföreskrifter för Mölndals stad 

Mölndals stad föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 

bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 

ordningslagen (1993:1617). 

 

Ordningsföreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

1 § 

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 

3 kap. ordningslagen. 

 

Dessa ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna 

ordningen och säkerheten i Mölndals stad ska upprätthållas. 

2 § 

Ordningsföreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom Mölndals stad som är offentlig 

plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. 

 

För områden som staden har upplåtit till torghandel gäller, förutom tillämpliga delar av 

dessa ordningsföreskrifter, även lokala föreskrifter för torghandel. 
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3 §  

 

Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska med offentlig plats 

enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen likställas  

 

 De, till allmänt begagnande upplåtna platser och områden, som är belägna inom 

Bölet/Hallen och Sinntorp enligt bifogade kartbilagor 

 Stadens kommunala friluftsbad enligt bilagd förteckning 

 Gunnebo kulturreservat 

 De områden som specificerats i 12 § vid tillämpningen av 12 § 

 Stadens lekplatser och näridrottsplatser enligt bilagd förteckning vid tillämpningen 

av 15-16 §§ i dessa föreskrifter 

 Begravningsplatser och kyrkogårdar enligt bilagd förteckning vid tillämpningen av 

15-16 §§  

 De kommunala motionsspåren enligt bilagd förteckning vid tillämpningen av 17 §  

 

Lastning av varor m.m.  
 

4 § 

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra 

vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom 

exempelvis damm, spill eller dålig lukt. 

 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 

brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller så att räddningstjänstens 

arbete riskerar att hindras. 

 

Schaktning, grävning m.m. 
 

5 § 

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, 

schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att 

allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. 

 

Störande buller 
 

6 §  

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. 

stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 

 

  



 

 

Containrar, arbetsbodar och liknande anordningar 

7 §  

För uppställande av container, arbetsbod eller liknande anordning på offentlig plats krävs 

tillstånd från polismyndigheten.  

 

Container, arbetsbod eller liknande anordning som ställs upp på offentlig plats ska märkas 

med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn och telefonnummer. 

 

Vid utplacering av en container eller annan anordning ska brandskyddsaspekter beaktas. 

Vidare ska hänsyn tas till framkomligheten för gång- och cykeltrafiken. 

 

Markiser, flaggor och skyltar m.m.  

8 §  

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över gångbana på lägre 

höjd än 2,30 meter, över cykelbana på lägre höjd än 3,20 meter eller över körbana på lägre 

höjd än 4,60 meter. 

 

Skyltar får skjuta ut högst 1 meter från fasadliv. Skylt får dock endast skjuta ut över trottoaren 

fram till max 0,5 meter från trottoarens ytterkant.  

 

Trottoarpratare får inte sättas ut utan tillstånd från polismyndigheten och ska vara utformade 

med rund sarg för att minska risken för fallolyckor.  

 

Marschaller ska vara skyddade av en lykta eller dylikt och får inte placeras direkt på 

gatubeläggningen.  

 

Affischering 

9 §  

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. 

 

Högtalarutsändning 

10 §  

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 

11 §  

För aktiv insamling av pengar i bössor och liknande, som inte utgör led i en tillståndspliktig 

allmän sammankomst eller offentlig tillställning, krävs tillstånd av polismyndigheten.   

När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik och liknande krävs tillstånd 

endast om gatumusikanten eller medhjälpare har för avsikt att gå runt bland publiken och 

samla in pengar. 

Ambulerande försäljning 
 

12 §  

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. 

 

Förtäring av alkohol 

13 §  

Inom följande områden får spritdrycker, vin och starköl inte förtäras annat än i samband med 

tillåten utskänkning av sådana drycker. 

a) Mölndals centrum (inom ett område begränsat av Barnhemsgatan, Storgatan, 

Tempelgatan, Häradsgatan, Knarrhögsgatan och Göteborgsvägen), 

b) Resecentrumet Knutpunkt Mölndal (inom ett område begränsat av terminalbyggnad, 

busshållplatser på Mölndals bro, tågperrong och anslutningstrappor och hissar), 

c) Jungfruplatsen, 

d) Krokslätts Torg, 

e) Kållereds centrum (inom ett område begränsat av Gamla Riksvägen, Streteredsvägen, 

Våmmedalsvägen, Hagabäcksleden och västkustbanan utmed Kållereds station), 

f) Kållereds skatepark, 

g) Lindome centrum (inom ett område begränsat av Almåsgången, Valåsvägen, 

Industrivägen och Almåsskolan) och  

h) Lindome station (på pendelperrongerna och tillhörande parkeringsplats). 

 

 

 



 

 

Camping 

14 § 

Camping får inte ske på offentlig plats.  

 

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 §.  

 

Det som sägs i 16 § gäller dock inte för ledarhund för synskadad person, för polishund i tjänst 

eller för hund som polismyndigheten medgett särskilt undantag. 

16 §  

Hundar ska hållas kopplade 

 på begravningsplatser,  

 i parker och planteringar (förutom inom inhängande hundrastgårdar), 

 i de kommunala motionsspåren 

 i Gunnebo kulturreservat och 

 på allmän försäljningsplats under den tid då torghandel pågår 

 

Hundar får inte vistas på  

 kommunala friluftsbad under tiden fr.o.m. 1 april t.o.m. 30 september eller  

 kommunala lekplatser. 

 

Föroreningar efter hundar på offentlig plats ska plockas upp. 

 

Ridning i kommunala motionsspår 

17 § 

Ridning får inte ske i Bohusledens motionsspår eller i de kommunala motionsspåren.  

 

Avgift för att använda offentlig plats 

18 §  

För användning av offentlig plats och område som staden jämställt med sådan plats har staden 

rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. 

 

  



 

 

Överträdelser 
 

19 §  

Enligt ordningslagen kan den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 

bestämmelserna i dessa ordningsföreskrifter dömas till penningböter.  

  

I ordningslagen finns också bestämmelser om polismyndighetens rätt att utfärda 

förelägganden och rätt att förverka egendom.  


