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Ändrade genom beslut i kommunfullmäktige 2007-10-23. Fastställda av Länsstyrelsen ge-
nom kungörelse 2008-03-26. 

 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för  
Alvesta kommun 
 
Beslutade av kommunfullmäktige den 28 november 1995. 
Trädde i kraft den 1 januari 1996. 
 
Alvesta kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 
 
 
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
 
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 Alvesta kommun skall upprätthål-
las. 
 
2 § 
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är 
offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om 
inte annat anges. 
 
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också 
kommunens föreskrifter om torghandel. 
 
3 § 
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter 
skall, med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande 
områden jämställas med offentlig plats: se bilaga 1. 
 
4 § 
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § för-
sta stycket, 11 § och 12 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 
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Lastning av varor m m 
 
5 § 
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är 
ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att all-
mänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom buller, damm, spill 
eller dålig lukt. 
 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att 
räddningstjänstens arbete hindras. 
 
Schaktning, grävning m m 
 
6 § 
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning 
av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete 
skall 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 plat-
ser) inom detaljplanelagt område, t ex stenkrossning, pålning och 
nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 
 
 
Containrar m m 

 
8 § 
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container – även återvin-
ningsanordningar – som skall ställas upp på en offentlig plats, är 
skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderätts-
havarens namn, adress och telefonnummer. 
 
 
Markiser, skyltar, träd och buskar 
 
9 §    
Markiser, flaggor banderoller och skyltar får inte sättas upp så att de 
skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2.50 meter eller över en 
körbana på lägre höjd än 4.60 meter. 
 
Träd och buskar skall kvistas i den mån grenarna sträcker sig över 
gång- eller körbana under de höjder som sagts i 1:a stycket. 
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Affischering 

 
10 § 
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av po-
lismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar, 
vägbroar, träd eller liknande som vetter mot offentlig plats. 
Tillstånd behövs inte före 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 bygg-
nad där rörelsen finns. 
 
Högtalarutsändning 
 
11 § 
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 

 
12 § 
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor el-
ler liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän 
sammankomst eller offentlig tillställning. 
 
När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik 
krävs inte tillstånd. 
 
 
Förtäring av alkohol 
 
13 § 
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom områden enligt bi-
fogad karta bilaga 2, annat än i samband med tillåten servering. För-
budet gäller även vid Spånens friluftsbad. 
 
 
Camping 
 
14 § 
Camping får endast ske på anvisade platser. 
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Hundar 
 
15 § 
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nytt-
jande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa 
bestämmelserna i 16 och 17 §§. Det som sägs i dessa paragrafer 
gäller inte för service- och signalhundar och polishundar i tjänst. 
 
16 § 
Hundar skall hållas kopplade på alla offentliga platser. 
 
Hundar får inte vistas på lekplatser, begravningsplatser samt på för-
säljningsplats medan t ex torghandel pågår. 
 
Hundar får inte bada på kommunala badplatser under perioden 15 
maj – 15 september. 
 
17 § 
Föroreningar efter hunden skall plockas upp på alla offentliga platser. 
 
 
Ridning och löpning 

 
18 § 
Ridning samt vid snö även löpning får inte ske i preparerade mo-
tionsspår eller anlagda skidspår, se förteckning i bilaga 3. 
 
 
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 
 
19 § 
Användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor tillåts bara 
inom detaljplanelagt område på påskafton, valborgsmässoafton och 
nyårsafton från kl 12.00 samt därpå följande dag till kl 03.00. Under 
övriga tider på året krävs tillstånd från polismyndigheten.  
 
 
Avgift för att använda offentlig plats 
 
20 § 
För användning av offentlig plats och område som kommunen jäm-
ställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de 
grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. 
 
 
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
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21 § 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 
§§, 10 § första stycket, 11 §, 12 § första stycket, 13 §, 14 §, 16-18 §§ 
kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ord-
ningslagen. 
 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och 
förverkanden. 
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Bilaga 1 
 
Följande områden skall, med stöd av 1 kap 2 § andra stycket i 
ordningslagen, jämställas med offentlig plats: 
 
A. Stationsområdet inkl stationsbyggnaden 
 
B. Samtliga begravningsplatser 

 
C. Friluftsbad 

Skövelåkra badplats, Sörsjön 
Agnarydsbadet, Agnasjön 
Lidnäsbadet, Stråken 
Sjöanäsbadet, Furen 
Dansjöbadet, Dansjön 
Losbadet, Sjöatorpssjön 
Spånenbadet, Spånen, 
Torne badplats, Åsnen 
Huleviks badplats, Åsnen 
Ulvö badplats, Åsnen 
Ströbybadet, Åsnen 
Övdens badplats, Övden 
Näsets badplats, Femlingen 
Åbodasjöbadet, Åboda 
 

D. Idrottsanläggningar 
Virdavallen, Alvesta  
Sim- och Sporthallen, Alvesta  
Vislanda utomhusbassäng 
 
Motionsspår 
Vislanda: 2,5 km Oby 
 2,4 km Skolskogen 
Hjortsberga:  2,5 km Brändebacken 
Moheda: 2,5 km Klintaberget 
Alvesta: 2,5 km Spånens friluftsområde 
 1,0 km Hagaparken 
 1,2 km, 0.7 km, 0.6 km Hanaslöv 
 2,5 km Hanaslövsleden 
Lönashult: 2,0 km Lönashult 
 

E. Camping 
Torne camping 
Sjöatorps camping 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3. 
 
Ridning samt vid snö även löpning/gång får inte ske i prepare-
rade spår på följande platser: 
 
Motionsspår 
Vislanda: 2,5 km Oby 
 2.4 km Skolskogen 
Hjortsberga 2,5 km Brändebacken 
Moheda: 2,5 km Klintaberget 
Alvesta: 2,5 km Spånens friluftsområde 
 1,0 km Hagaparken 
 1,2 km, 0.7 km, 0.6 km Hanaslöv 
 2,5 km Hanaslövsleden 
Lönashult: 2,0 km Lönashult 
 
 
Cykelled 
 
Ridning får inte förekomma på cykelleden längs Åsnens västra sida 
mellan Hunna och Ulvö. 
____________   
 
 


