
ŞÊWAZNAME 
Pejirandinî ji aliyê Konseya Bajar: 1995-12-14 § 139-95 

Bijarekirî ji aliyê Konseya Bajar: 1996-01-25 § 6-96 

1996-9-19   § 78-96 

2003-01-23   § 76-03 

2004-09-23   § 85-04 

2007-08-30   § 120-07 

ZAGONÊN HERÊMÎ YÊ PERGALA GIŞTÎ BO ŞAREDARIYA 

LYSEKIL 
Şaredariya Lysekil, babetên li jêr li gor § 1 ji Qaideyên Şaredarîyê (1993: 1632) ku di navda 

desthilatên şaredariyan û civatên îdarî yê beşî ji bo pejirandina zagon herêmî di bin Zagona 

Pergala Giştî da ye, destnîşan kirîye (SFS 1993: 1617). 

Naverok û çarçoveya zagonan 

1   § Naveroka bingehîna pergala giştî û ewlekarîya cihên giştî di Beşa 3 ya Zagona Pergala 

Giştî da heye (SFS 1993: 1617). 

Ev şêwaznameya pergala giştî pêktê ji naveroka zêdetir liser parastina pergala giştî di 

Şaredariya Lysekil da .Naverokên § 18 bi armanca pêşîlêgirtina ji ziyanên tenduristiya 

mirovan an jî ziyan milkê di encama bikaranîna amûrên lîstika pê agir, hatine dabîn kirin. 

2   § Ev zagon hemû herêmên bajarî ku li gor Beşa 1, § 2, benda yekê heta çarê ji Zagona 

Pergala Giştî da herêmên giştî têne hesibandin, liber digire, xênjî ku bi rewşek din hatibe 

diyar kirin. 

Ji bo herêmên ku Şaredariyê ji bo bazara cotkaran dîyar kirîye, zagonên şaredariyê li ser 

bazara cotkaran jî tê sepandin. 

§ 3 Derbara Beşa 3 ji Zagona Pergala Giştî û van qaîdeyan, li ser bingeha Beşa 1, § 2, benda

duyem ji Zagona Pergala Giştî, qadên jêr cihekên giştî têne naskirin: qadên lîstikan, qadê

sporê, qadên betlaneyê û qadên avjenîyê, qadên trênê, goristan û fezayên şîn.

Veguhestina barî 

4   § Derbare ya rakirina barî, veguhestin, valakirina û cîbecî kirina barî, hwd, kesekê berpirs 

divê tevahîya xebatên pêwîst ji bo pêşîlêgirtina ji aciz bûna demekî ya xelkê bi sedema belav 

bûna tozê û axê, madeyên nepaqij an bêna xerab, pêk bînin. 

Valakirina û depo kirina barî bi rewşek ku bibe sedema astengîya rêya gehîştina şîreya agir 

kuj, alavên agir kuj û rêgehên derketinê, an têkelbûna xizmetên hevargehîştinê qedexe ye . 

Naverokên benda yekê herêma xebata benderê liber nagire. 

Kolandin, axrakirin, û hwd. 

5   § Kesekê berpirs ji bo rakirina xîz, ax an keviran, valakirina axê, kolandin, axrakirin, an 

xebatên wisa divê ev karane wisa pêk bîne ku herî kêm bibe sedema aciz bûna xelkê. 

Dengzarî 

6   § Xebatên ku dibine sedema nerehetî ya dengî ji bo xelkê li cihên giştî, wek kevirê 

şikandin, rakirin û danîna alavan yan kutina bizmarî bê standina izinê li îdareya polîsan 

qedexe ye. 



Naverokên benda yekê herêma xebata benderê liber nagire. 

 

Konteynir û cîhazên din 

7   § T Xwedî yan xwedî mafê bikaranîna konteynir an jî amûra din jî, ku li cihekî giştî tê bê 

bicih kirin, divê ku bi awayekî zelal nav, navnîşan û hejmara telefona xwedî yan xwedî mafê 

bikaranînê li gor pêveka 1 liser vê binivîs e. 

Eger konteynir an emrazên din bêne bicihkirin, divê parastina ji şewatê ji bo bê hesab kirin. 

Ji bilî vê, divê asteng nekirina rêya ji bo peyayan û dûçerxê jî bê berçav giritin. 

 

Sîbergeh, ala û levha 

8   § sîbergeh, ala, benêr, levha û cîhazên wekî vê nabe wisa bêne damezirandin ku bilindatîya 

wan kêmtir ji 2.30 metre yan li ser rêpeya yê û ji erdê kolanê ji 4.50 metre yan kêmtir be. 

 

Bill jî deaktîv bike 

9  §  Pêvek kirina poster, ragehanok, an belavok ê din li ser van dîwarên malê, darikan, 

dîrekan, daran, an cihên wisa ber çavê giştî bê standina izinê ji şaredarîyê qedexe ye . 

 

Ji bo pêvek kirina belavokan li ser texteyên ragehandinê, stûn an cîhazên din ku ji bo vê 

mebestê hatine dîzaynkirin .Xebatkarên bazirganîyê ji bo pêvek kirina reklam û belavokên 

liser xebata xwe di avahîya ku têda dixebitin, ne pêdivîye ku izinê bistînin. 

 

Bikaranîna bilindbêjkê 

10   § Li cihên giştî veguhestina agahîyan, reklam, belavok an peyamên din ji xelkê re bi rêya 

bilindbêjk ê an amûrên wisa bêyî izna ji şaredarîyê qedexe ye . 

 

Berhevkirina pereyan 

11   § berhevkirina pereyan di sindoqa deyna an babetên wisa, bi vê mercê ku eve beşek nebe 

ji civîna giştî an bûyerên giştî yê izindar nabe, pêwîstî bi destûra îdareya polîsan heye. 

Eger berjev kirina pere pê weşana mûzîka kolanî yan bi rêya rêxistinên xêrxwaz di dibistanan 

da pêk bê, standina iznê ne pêwîst e . 

 

Bikaranîna alkolê 

12   § Vexwarina alkola bihêztir ji 3.5% hecmî, li cihên giştî li bajarê Lysekil qedexe ye 

(pêveka 2 binêre), xênjî ku destûr ji bo bûyerên taybet hatibe dayin. 

 

Destfirotin 

13   § destfirotin li deverên nîşankirî di Pêveka 3 ê de qedexe ye. 

Destfirot tê wateya xebata bazirganîya kolana ku qadên giştî bi rewşa demekî û sînordar bikar 

dîne û bi awayekî ser esasa Beşa 3, Benda 1 § ji Zagona Pergala Giştî pêwîstî bi bidestanîna 

izinê tune ye. 

 

Konvedan 

14   § Konvedan li deverên li jêr qedexe ye: goristanan, herweha parkîngên giştî, qadên 

servekirî ji bo sporê, avjenîgeh, navendên civînê, lengergeh û park û baxçe yê şaredarîy ê. 

 

Se 

15   § Xwediyê se, kesê ku se ji bo parastina an bikaranînê radestî wî dibe, an kesê ku bi tenê ji 

bo demekê se radigire, berpirse ku naverokên §§ 16 û 17 pêk bîne  .Naveroka van bendane 

seyên ji bo rêveberîya kesên bi kêmasîya dîtinê, polîs û gumrikê û seyên hewarhatinê û 

alîkarîyê liber nagire. 



 

16   § Ragirtina seyan di herêmê bajarî yê Lysekil, Brastad, Brodalens, Fiskebäckskil û 

Grundsund li gor pêveka 4 tenê pê sekêşê izindar e. 

 

Li tevahîya bajar, xênjî cihên sergirtî, ragirtina seyên mêr di maweya germiya cisî de tenê pê 

sekêşê izindar e. 

 

Dema ku se pê sekêşê nayê ragirtin, divê berstûka ku liser nav, navnîşan û jimara telefona 

xwedîyê vê hebe. 

 

Hatina se ji bo goristanê, yarîgeh an jî fezayê şînê bênvedanê di qada giştî da qedexe ye 

.Herwisa anîna seyan di heyamê 1 May ê heta 30 ê September ê ji devçemî re qedexe ye. 

 

Anîna seyî ji park bajar, Parka Inglîzî û Havsbadsparken qedexe ye, lê belê, ev qedexe bûne 

peyaçûna rasterast di gergeha ku ji bo vê armancê di parkan da hatîye berçav girtin, nabe. 

 

17   § Di nava cihên giştî û ku li cihên ku li gorî § 3 cihekên giştî têne hesibandin, divê gûyê se 

bê kom kirin .Komkirina gûyê se li ser erdê ku ji bo ava kirina parkê nehatîye çandin (wekî 

parka xwezayî) an jî li cihekên taybet ji bo bikaranîna seyan hatine dîzaynkirin, ne qedexe ye. 

 

Agirbazî û çirîskên ku ji fetaşa tên 

18   § bikaranîna fetaşan li cihên jêr pêdivî bi izina polîsan heye: Qadên Royal, Rosvikstorg, 

Parka Bajar. 

 

Bikaranîna belaşa cihê giştî 

19   § Şaredarî gengaze li şûna bikaranîna cihê giştî û li herêmên ku fezaya şîn têne 

hesibandin, ligor zagonên pejirandî ji alîyê Konseya Bajarî pere bistîn e. 

 

Binpêkirina zagonên herêmî 

20   § Her kesê ku bi zaneyî yan nezanî Naverokên §§ 5-18 binpêbike, gengaze li gor Beşa 3 

benda 22 şeqa duyem ya Zagona Pergala Gişîtî bê ceza kirin .Di nava Zagona Pergala Giştî 

da hinek babet li ser qedexeyî û ceza kirinê jî hene. 

 
 





Bilaga 2 
 

 



Bilaga 3 
 

 



Bilaga 4 
 

 



Bilaga 4 
 
 

 



Bilaga 4 
 

 



Bilaga 4 
 



Bilaga 4 


	Ordningsföreskrifter_lysekils_kommun_BILAGOR.pdf
	LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LYSEKILS KOMMUN
	Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
	Lastning av varor m m
	Störande buller
	Affischering
	Högtalarutsändning
	Insamling av pengar
	Förtäring av alkohol
	FÖRESKRIFTER OM GÅNGBANERENHÅLLNING FÖR
	LYSEKILS KOMMUN
	Växtlighet och nedskräpning
	Snöröjning m m
	Rännstensbrunnar
	Övrigt


	Straff m m






