
 کتاب قانون
 95-139 § 14-12-1995تصویب ذریعه شورای شهر: 
 96-6 § 25-01-1996اصالح ذریعه شورای شهر: 

1996-9-19 § 78-96 

2003-01-23 § 76-03 

2004-09-23 § 85-04 

2007-08-30 § 120-07 

 

 LYSEKILمقررات محلی نظم عمومی در شهر 
که بشمول اختیارات شاروالی ها و   (1632 :1993)«مقررات شاروالی»از  1§ موارد ذیل را ذیل  Lysekilشاروالی 

 :SFS 1993)است، مقرر کرده است « قانون نظم عمومی»هیات های اداری بخشی برای تصویب مقررات محلی ذیل 

1617). 

 

 محتوا و محدوده مقررات 

 SFS)آمده است« قانون نظم عمومی»از « 3فصل »احکام اساسی نظم عمومی و مصئونیت مکان های عمومی در §  1

1993:1617). 

 

 18§ است. احکام  Lysekilاین مقررات داخلی نظم عمومی حاوی احکام بیشتری درباره حفظ نظم عمومی در شهر 

 برای جلوگیری از خسارات جانی و مالی ناشی از استفاده از وسایل آتش بازی در نظر گرفته شده است.

 

مکان « قانون نظم عمومی»، بند اول الی چهارم 2§ ، 1اطق شهری را که ذیل فصل این مقررات بشمول من§  2

 شود؛ مگر این که طرز دیگر ذکر شود. شوند، شامل می عمومی محسوب می

 

برای مناطقی که شاروالی برای مارکیت زراعت در نظر گرفته است، مقررات شهری باالی مارکیت زراعت نیز انفاذ 

 می شود.

 

، بند دوم از قانون نظم عمومی، 2§ ، 1از قانون نظم عمومی و این مقررات، به اساس فصل  3فصل درباره §  3

 مناطق ذیل مکان عمومی محسوب می شوند: مراکز بازی، سپورت، تفریحی و استخر، خط آهن، قبرستان و باغ ها.

 

 حمل بار

همه اقدامات الزم را برای جلوگیری از بروز درباره بارگیری، حمل، تخلیه و جابجایی بار. فرد مسئول باید §  4

 مزاحمت موقت برای مردم به دلیل نشر توته و پارچه و گرد و خاک، مواد آالینده یا بوی نامطبوع انجام دهد.

تخلیه و نگهداری بار به طرز که باعث مسدود شدن مسیر دسترسی به شیر اطفائیه، تجهیزات اطفائیه و مسیرهای 

 خدمات نجات شود، ممنوع است. خروج یا مختل شدن 

 

 احکام بند اول شامل منطقه عملیات بندر نمی شود.

 

 حفاری، گودبرداری و...

فرد مسئول برداشتن شن، خاک یا سنگ، تخلیه خاک، حفاری، گودبرداری یا کارهای مشابه باید این کارها را §  5

 طوری انجام دهد که کمترین مزاحمت ممکن برای مردم ایجاد شود.

 

 آلودگی صوتی

فعالیت ایجاد کننده مزاحمت صوتی برای افراد در مکان های عمومی، مانند شکستن سنگ، چیدن وسایل یا کوبیدن §  6

 میخ بدون کسب اجازه از اداره پولیس ممنوع است.

 احکام این بخش شامل مناطق عملیات مدیریت بندر نمی شود.

 

 کانتینر و دیگر وسایل

مالک یا دارنده حق استفاده از کانتینر یا وسایل دیگر، که قرار است در مکان عمومی قرار بگیرد، باید نام، نشانی و § 7

 بر روی آن درج کند. 1نمبر تلیفون مالک یا دارنده حق استفاده را ذیل ضمیمه 

 ته شود.در صورت استقرار کانتینر یا وسیله دیگر، مالحظات وقایه از حریق باید در نظر گرف



 در ضمن، مسدود نشدن مسیر عابر پیاده یا بایسکل نیز باید مد نظر قرار بگیرد.

 

 سایبان، بیرق و عالمت

 2.30سایبان، بیرق، بنر، عالمت و وسایل مشابه نباید طوری نصب شود که ارتفاع آن از کف پیاده رو کمتر از §  8

 متر باشد. 4.50متر و از کف سرک کمتر از 

 

 نصب پوستر

نصب پوستر، آگهی یا اطالعیه در بروی دیوار خانه، حفاظ، تیرک، درخت یا مکان های مشابه در معرض دید §  9

 عموم بدون کسب اجازه از شاروالی ممنوع است.

 

برای نصب اطالعیه بر روی تابلو اعالنات، ستون یا مکان های دیگری که برای همین منظور در نظر گرفته شده 

ری نیست. فعاالن تجاری برای نصب آگهی و اعالمیه مربوط به فعالیت خود در ساختمان محل است، کسب مجوز ضرو

 فعالیت خود به کسب مجوز ضرورت ندارند.

 

 استفاده از بلندگو

در مکان های عمومی انتقال معلومات، تبلیغات، آگهی یا دیگر پیام های خطاب به مردم از طریق بلندگو یا وسایل §  10

 کسب مجوز از شاروالی ممنوع است.مشابه بدون 

 

 جمع آوری پول

جمع آوری پول در صندوق اعانه یا موارد مشابه، به شرطی که این کار بخشی از جلسه عمومی یا رویداد §  11

 عمومی مجاز نباشد، منوط به کسب مجوز از اداره پولیس است.

از طرق سازمان های خیریه در مکاتب انجام اگر قرار باشد جمع آوری پول همراه با اجرای موسیقی در سرک یا 

 بگیرد، کسب مجوز الزم نیست.

 

 مصرف الکول

ممنوع است )ضمیمه  Lysekil% فی حجم در مکان های عمومی شهر 3.5مصرف نوشیدنی الکولی قوی تر از §  12

 را ببینید(، مگر این که مجوز برای رویدادهای خاص گرفته شده باشد. 2

 

 دستفروشی

 ممنوع است. 3روشی در مناطق مشخص شده در ضمیمه دستف§  13

دستفروشی به آن نوع فعالیت تجارتی در سرک گفته می شود که از مکان عمومی طرز موقت و محدود استفاده می کند 

 از قانون نظم عمومی ضرورت به کسب مجوز ندارد. 1، بخش 3و به همین دیل ذیل فصل 

 

 کمپ زدن

زیر ممنوع است: قبرستان و پارکنگ های عمومی، زمین های روباز سپورت، استخر، کمپ زدن در مکان های §  14

 مراکز تجمع، لنگرگاه و پارکها و باغهای شهری.

 

 سگ

صاحبان سگ، فردی که سگ برای نگهداری یا استفاده به او سپرده شده است یا فردی که موقتاً از سگ نگهداری §  15

بینا، پولیس و -است. محتوای این بند بشمول سگهای رهنمای افراد کم 17§و  16§می کند موظف به رعایت احکام 

 گمرک و سگهای نجات و کمکی نمی شود.

 

ذیل  GrundsundوLysekil ،Brastad ،Brodalens ،Fiskebäckskilنگهداری سگ در مناطق شهری §  16

 فقط با قالده مجاز است. 4ضمیمه 

 

 هداری سگ ماده در دوره حرارت جنسی فقط با قالده مجاز است.در کل شهر، غیر از مکان های محصور، نگ

 

 اگر سگ با قالده نگهداری نشود، باید دارای گردنبند حاوی نام، نشانی و نمبر تلیفون مالک خود باشد.

 



 1ورود سگ به قبرستان، زمین بازی یا فضای سبز تفریحی عمومی ممنوع است. همچنین ورود سگ در بازه زمانی 

 سپتمبر به ساحل ممنوع است. 30می الی 

 

ممنوع است؛ البته این ممنوعیت شامل پیاده روی  Havsbadsparkenورود سگ به پارک شهر، پارک انگلیسی و 

 مستقیم در تفرجگاه که به همین منظور در پارکها در نظر گرفته شده است، نمی شود.

 

می محسوب می شوند، فضوالت سگ باید جمع آوری مکان عمو 3§ در مکان های عمومی و در مناطقی که ذیل §  17

شود. جمع آوری فضوالت در زمینی که برای ایجاد باغ کشت نشده است )مانند باغ طبیعی( یا در زمین های مخصوص 

 تفریح سگها الزامی نیست.

 

 آتش بازی و وسایل نورافشانی

، پارک Royal، Rosvikstorg: میدان استفاده از فشفشه در مکان های ذیل ضرورت به مجوز پولیس دارد§  18

 شهر.

 

 مصارف استفاده از مکان عمومی

شاروالی ممکن است در ازای استفاده از مکان عمومی و مناطقی که فضای سبز محسوب می شود، ذیل قوانین §  19

 مصوب شورای شهر وجه دریافت کند.

 

 نقض مقررات نظم محلی

 3را نقض کند، ممکن است ذیل فصل  18-5§§ هر کس که دانسته یا از روی سهل انگاری هر یک از احکام §  20

، بند دوم از قانون نظم عمومی جریمه شود. قانون نظم عمومی بشمول موادی درباره ممنوعیت و جریمه نیز 22بخش 

 هست.
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