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OFFENTLIGA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR  
DOROTEA KOMMUN   

Inledande bestämmelse 

 § 1 

Utöver vad som föreskrivs i ordningslagen (1993:1617) skall för kommunen 
gälla följande. 

Offentlig plats 

 § 2 

Vid tillämpning av 1 kap 2 § ordningslagen skall med offentlig plats enligt 1 
kap 2 §, 4 st, likställas följande område: Idrottsplatsen Björnvallen och 
Risnäsets badplats. 

Renhållning 

 § 3 

Ägare av fastighet inom område, för vilken detaljplan fastställts, åligger att, 
såvitt angår gångbana eller annat för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför 
fastigheten, fullgöra sådan renhållnings skyldighet, som anges i 2 kap 3 § 
miljöbalken (1998:808). 

Ordning på offentlig plats 

 § 4 

Lastning, lossning eller annan hantering av gods och varor på offentlig plats får 
inte ske på sådant sätt, att fara för skada till person eller egendom uppkommer, 
eller så, att trafiken på platsen onödigtvis hindras eller störs. 

 § 5 

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering på offentlig plats av ämnen 
som kan medföra olägenhet genom damning, spillning eller dålig lukt, skall 
erforderliga försiktighetsmått vidtas för undvikande av sådan olägenhet.  

 § 6 

Om förbud mot nedskräpning på offentlig plats gäller vad som stadgas i 15 kap 
30 § miljöbalken (1998:808). 

 

  

 

 



  

 § 7 

Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom följande områden, annat än i 
samband med tillåten servering därav:  

torg, buss-, järnvägsstation, bad- och campingplats, hembygdsområde, 
idrottsplatser, parker och områden i omedelbar närhet av offentliga 
tillställningar. 

 § 8 

Markis får inte anbringas så, att dess underkant skjuter in över offentlig plats 
på lägre höjd över marken än 2,20 meter, eller så, att någon del av markisen 
skjuter utanför gångbanan på lägre höjd över marken än 4,50 meter. 

Tomgångskörning 

 § 9 

I hela kommunen skall tomgångskörning undvikas i görligaste mån. Inom 
Dorotea tätort får motorn i stillastående motordrivet fordon hållas igång i högst 
tre minuter. 

Detta gäller inte: 

1. om trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna, t ex i trafikkö, 

2. om motorn hålls i gång för att – i den mån det behövs för fordonets 
ändamålsenliga brukande – driva annan anordning ( på fordonet ) än sådan som 
avser uppvärmning. 

Flyttning av fordon  

 § 10 

Ett fordon får flyttas: 

1. om det varit parkerat på annans mark under minst sju dygn efter det att 
fordonets ägare underrättats 

2. om flyttningen behövs för ordningen och säkerheten i trafiken, snöröjning eller 
annat vägarbete, eller av naturvårdsskäl 

3. efter en månad om ägaren inte kan underrättas  

Fordon som flyttas på grund av ovanstående, förvaras vid Kommunförrådet 
och återlämnas efter att en ersättning på ettusen ( 1 000 ) kronor erlagts av 
fordonets ägare. 

Om fordonet inte hämtats av ägaren inom en månad, tillfaller fordonet 
kommunen. 

 

 

 

 



 

Allmänfarliga åtgärder 

 § 11 

Vid avlägsnande av snö och is från tak, rännor och dylikt i enlighet med vad 
som föreskrivs i 3 kap ordningslagen skall tillses, att sådana åtgärder vidtas, att 
fara för skada på person eller egendom inte uppstår, samt att trafiken på platsen 
inte onödigtvis hindras eller störs. 

 § 12 

Bestämmelserna i 3 kap. §§ 4-5, § 7 ordningslagen skall gälla också inom 
byggnadsplanelagt område. 

Affischering, reklam m m  

 § 13 

Affisch, annons eller annat dylikt anslag får inte utan tillstånd av 
polismyndigheten anbringas på offentlig plats eller på husvägg, staket, 
kabelskåp, belysningsstolpar eller dylikt som vetter mot sådan plats. 

Vad sålunda stadgats skall dock inte utgöra hinder för uppsättande av anslag på 
tavla, pelare eller annan dylik anordning som för sådant ändamål blivit med 
vederbörligt tillstånd särskilt uppsatt eller för näringsidkare att på byggnad, 
vari hans rörelse är inrymd, uppsätta tillkännagivande, som avser rörelsen. 

Angående uppsättande eller anbringande av skylt eller ljusanordning gäller vad 
som är föreskrivet i Plan och bygglagen (1987:10). 

Om tillstånd till uppsättande av annonstavla, reklamskylt eller dylikt utmed 
offentlig väg stadgas i § 46 väglagen (1971:948) och 6 – 9 § § lagen 
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 

 § 14 

Propaganda eller reklam, som riktar sig till trafikant på offentlig plats, får inte 
anordnas medelst högtalare eller därmed jämförlig anordning utan tillstånd av 
polismyndigheten. 

Mattpiskning m m 

 § 15 

Mattor, möbler, sängkläder, gångkläder och dylikt får inte piskas eller på annat 
sätt befrias från damm på offentlig plats eller så nära sådan plats, att det 
därigenom kan uppkomma olägenhet för någon trafikant. 

Piskning som avses i första stycket, får inte äga rum utomhus mellan klockan 22.00 och 
klockan 07.00



Störande buller 

 § 16 

Arbete, som förorsakar störande buller såsom stenkrossning, pålning, nitning 
och dylikt får inte utan polismyndighetens tillstånd äga rum mellan klockan 
22.00 och klockan 06.00. 

Eldning utomhus 

 § 17 

Eldning får förekomma endast om det kan ske utan risk för andra fastighets- 
och markägare, och under förutsättning att rökspridningen inte innebär någon 
olägenhet för andra. 

Eldning får endast omfatta trädgårdsavfall, ris och liknande. 

Hushållssopor och övrigt skräp får ej brännas. 

Släckutrustning skall finnas på plats och vara funktionskontrollerad innan 
eldningen påbörjas. 

All eldning sker på eget ansvar. Den som tänder är den som har det totala 
ansvaret för både eldning och efterbevakning. 

SOS-alarm skall alltid kontaktas för att uppge var eldningen skall äga rum, och 
i vilken omfattning. 

Räddningstjänsten och Miljöenheten kontaktas för samråd vid tveksamheter 
och frågeställningar. 

Bad och camping 

 § 18 

Erforderligt livräddningsmateriel skall finnas tillgängliga vid samtliga 
badanläggningar där kommunen är ansvarig. 

 § 19 

Inom områden som upplåtits för fritidsändamål eller annars till offentligt 
begagnade får camping äga rum endast på de platser och under de tider av året 
som bestämts av kommunen. 

Hundar och katter 

 § 20 

1 mom. Under vistelse utomhus på offentlig plats skall hund hållas under 
tillsyn. Därvid skall särskilt iakttas: 

att hunden förses kopplad på försäljningsplats medan torghandel pågår, i 
särskilt iordningställda skidbackar, slalombackar, kälkbackar, skidspår och 
motionsslingor samt under tiden 1 maj - 30 september i park eller plantering: 

att hunden inte skadar park eller plantering: 

att hunden inte genom skällande eller på annat sätt stör omgivningen, samt 

 



att hunden, där den ej hålls kopplad, är försedd med halsband angivande 
ägarens namn och adress eller telefonnummer. 

Hund får inte vistas på lekplats, offentlig badplats eller offentlig 
begravningsplats. 

Utomhus skall tik under löptid hållas kopplad eller inom inhägnat område. 

2 mom. För iakttagande av föreskrifter i 1 mom är hundens ägare eller den som 
mottagit hunden till underhåll eller nyttjande ansvarig. 

3 mom. Vad som stadgas i 1 mom gäller inte hund i polistjänst, ledarhund för 
synskadad person eller hund, för vilken polismyndigheten medgett särskilt 
undantag. 

4 mom. Hund, som anträffas lös under omständigheter eller tid, som strider 
mot vad som stadgas i denna paragraf, får omhändertas av polisman och, för 
den händelse det inte går att få upplysning om ägare eller innehavare, föras till 
ett hundstall. Har ägaren eller innehavaren inte inom en vecka efter hundens 
upptagande återhämtat hunden och ersatt kostnaden för dess upptagande och 
vård, ankommer det på polismyndigheten att besluta hur det skall förfaras med 
hunden. 

5 mom. Om tillsyn över hundar är i övrigt stadgat i lagen (1943:459) om tillsyn 
över hundar och i jaktlagen och jaktstadgan.  

6 mom. De som har katt ska hålla god tillsyn över sina katter så att de inte 
förorenar eller orsakar andra olägenheter. 

Katt som inte hålls kopplad ska vara identitetsmärkta genom halsband, 
tatuering eller på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren. Enligt lag om 
tillsyn över hundar och katter ( 1943:459) får katt som med skäl antas vara 
övergiven eller förvildad dödas av jakträttsinnehavaren eller någon som 
företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av 
polismyndigheten. 

Katt som fångas utomhus i fälla genom miljö- och byggnadsnämndens försorg 
och som inte är identitetsmärkt, kan komma att antas vara övergiven och 
avlivas. Identitetsmärkt katt kan återfås mot ersättning för nämndens kostnader 
för omhändertagandet.  

7 mom. För iakttagande av föreskrifter i 5-6 mom är kattens ägare eller den 
som mottagit katten till underhåll eller nyttjande ansvarig. 

Adressnummerskyltar 

 § 21 

Varje fastighet, som tilldelats adressnummer, skall vara försedd med särskild 
adressnummerskylt. Skylten skall hållas i sådant skick att den lätt kan avläsas. 

Yttrande 

 § 22 

Att avge yttranden som avses 3 kap i § 2 ordningslagen ankommer på 
kommunstyrelsen. 



Påföljder 

 § 23 

Om straff och annan påföljd för förseelse mot bestämmelserna i dessa 
ordningsföreskrifter gäller vad som är föreskrivet i ordningslagen. Handlar 
barn, som inte fyllt femton år, i strid mot bestämmelserna i § 6 första och andra 
styckena ordningslagen, gäller om straff för den som har vårdnaden om barnet 
vad som sägs i § 22 ordningslagen. 

Övergångsbestämmelse 

 § 24 

Dessa lokala ordningsföreskrifter träder i kraft den dag då de utkommer i länets 
författningssamling. 

----- 
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