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Kommunalrättssektionen
Irene Reuterfors-Mattsson

1995-06-21

Kommunstyrelsen
Hamnar

Lokala hamnföreskrifter
Den 1 april 1994 trädde den nya ordningslagen OL (SFS 1993:1617) i kraft.
Lagen ger kommunerna en möjlighet att utfärda lokala föreskrifter. Enligt
3 kap. 10 § får kommunerna bl.a. meddela de föreskrifter om ordningen och
säkerheten i en kommunal hamn som behövs med hänsyn till den verksamhet som bedrivs där.
Den 1 januari 1996 skall alla lokala hamnordningar och andra ordningsföreskrifter för hamnar som har utfärdats före den 1 april 1994 upphöra att gälla.
Detta innebär att den kommun som vill reglera ordnings- och säkerhetsfrågor bör anta nya lokala föreskrifter före den 1 januari 1996.
Mot bakgrund av detta har vi utarbetat ett underlag till hamnordning med
exempel på ordnings- och säkerhetsföreskrifter som kan utfärdas lokalt.
Meningen är att underlaget skall utgöra en hjälp till lokala bedömningar vid
utarbetandet av föreskrifter i kommunerna.
Det är kommunfullmäktige som skall besluta om att anta, ändra eller
upphäva lokala föreskrifter. Beslutet skall anmälas till länsstyrelsen.
Länsstyrelsen skall upphäva en föreskrift som strider mot ordningslagen.
Kommunens beslut om lokala föreskrifter skall på kommunens bekostnad
genast kungöras i länets författningssamling. Även själva föreskriften skall
kungöras. Kungörelse skall också utfärdas när länsstyrelsen har upphävt en
lokal föreskrift.
Kungörelse om kommunens eller länsstyrelsens beslut skall genom
kommunens försorg anslås samt föras in i ortstidning. Kommunen skall
vidare se till att tryckta exemplar av föreskrifterna finns tillgängliga för
allmänheten.
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I Kommunförbundets cirkulär 1994:27 finns lagtexten till den nya ordningslagen och allmän information om lagens bestämmelser och i cirkulär
1995:41 finns underlag till allmänna lokala ordningsföreskrifter och torghandelsföreskrifter.
Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Irene ReuterforsMattsson, kommunalrättssektionen, tfn 08 - 772 44 28.
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