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  FAGERSTA KOMMUNS 
  FÖRFATTNINGSSAMLING 
  Nr 2011:6  

 
 
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR 
FAGERSTA KOMMUN 
 
Antagna av kommunfullmäktige (KF)1998-12-22, § 176.  
Ändringar antagna av KF 1999-11-30, § 138, 2008-05-27, § 50, 
2011-06-28, § 76, att gälla från och med den 1 augusti 2011. 
 
Fagersta 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 bestämmel-
ser om hur den allmänna ordningen i Fagersta kommun skall upp-
rätthållas. 
 
§ 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 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: Kyrkogårdar och begrav-
ningsplatser samt av kommunen anlagda motions- och skidspår. 
 
§ 4 
 
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt § 9 första 
stycket och § 10, bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 
 
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 
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allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill el-
ler dålig lukt. 
 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandsläck-
ningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att rädd-
ningstjänstens arbete hindras. 
 
Schaktning, grävning m.m. 
 
§ 6 
 
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tipp-
ning 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. 
 
Containrar 
 
§ 7 
 
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall stäl-
las upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern 
med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och tele-
fonnummer. 
 
Markiser, flaggor och skyltar 
 
§ 8 
 
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut 
över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana 
på lägre höjd än 4,50 meter. 
 
Affischering 
 
§ 9 
 
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av 
polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar 
eller liknande som vetter mot offentlig plats. 
 
Tillstånd behövs inte för att för att sätta upp anslag på tavlor, pe-
lare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta än-
damål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp 
annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens 
rörelse på byggnad där rörelsen finns. 
 
Högtalarutsändning 
 
§ 10 
 
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. 
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Förtäring av alkohol 
 
§ 11 
 
Spritdrycker, vin, starköl och folköl (öl klass II) får inte förtäras, om 
det inte sker i arrangemang för vilket utskänkningstillstånd givits, 
dels på offentliga platser inom 
 
1. Det område i centrala Fagersta som begränsas av Riksväg 68-
Norbergsvägen-Forsbackavägen-Bragevägen-Blomstervägen- Riks-
väg 68, 
 
2. Det område i Fagersta som begränsas av Riksväg 68-
Kristiansbergsvägen-Riksväg 68. 
 
3. Det område i centrala Västanfors som begränsas av Riksväg 68-
Bergslagsvägen-Postvägen-Järnvägstorget-Köpmangatan-Riksväg 
68, 
 
dels på  
 
4. Badplatsen vid sjön Eskiln; dvs. det område vid sjön Eskiln som 
enligt gällande detaljplan utgör allmän platsmark och vattenom-
råde, och 
 
5. Det område vid Kolarbysjön som är anlagt som badplats. 
 
Hundar 
 
§ 12 
 
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller 
nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig 
att följa bestämmelserna i §§ 13 och 14. Det som sägs i dessa para-
grafer gäller inte för ledarhund för synskadade, service- och signal-
hundar eller för polishund i tjänst. 
 
§ 13 
 
Hundar skall hållas kopplade på offentliga platser. 
 
§ 14 
 
Inom samtliga offentliga platser i hela kommunen skall förorening-
ar efter hundar plockas upp. 
 
Ridning och löpning 
 
§ 15 
 
Ridning får inte ske i anlagda motionsspår. 
 
Det är förbjudet att vintertid gå och löpa i anlagda skidspår. 
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Avgift för att använda offentlig plats 
 
§ 16 
 
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. 
 
Pyroteknik 
 
§ 17 
 
Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska va-
ror på offentlig plats. Tillstånd krävs inte från klockan 15.00 för 
påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande 
dag till klockan 03.00. 
 
Tillstånd av polismyndighet krävs för att anordna organiserade 
större fyrverkerier. 
 
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
 
§ 18 
 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av §§ 5-
8, § 9 första stycket, §§ 10-17 kan dömas till penningböter enligt 3 
kap 22 § andra stycket ordningslagen. 
 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och 
förverkanden. 
 
_ _ _ 


