
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutade av kommunfullmäktige 1996-03-26, § 16. 
§ 20 ändrad efter beslut i kommunfullmäktige 2000-10-31, § 88. 

§ 3 ändrad  och § 26 tillagd efter beslut i kommunfullmäktige 2004-10-26, § 108. 
 



Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Forshaga kommun 
 

 
Forshaga 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. 
 
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna 
ordningen i Forshaga kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 20 § har till syfte att 
hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av 
pyrotekniska 
varor. 
 
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 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: 
 

Idrotts- och friluftsanläggningar och av kommunen iordningställda och särskilt 
utmärkta spår och leder enligt förteckning i bilaga till dessa föreskrifter. 
Strandbad som är upplåtna för allmänheten vid Abborrtjärns badplats, 
Skivtjärns badplats, Arnäs badplats, Lillsjöns badplats, Åstjärns badplats, 
Västra Örtens  badplats samt Bergtjärns badplats. 

 
 Följande på tomtmark upplåtna parkeringsplatser inom fastigheterna :  

Deje 9:2  (p-plats Siggebo) 
Deje 5:6 (Folkets hus) 
Deje 3:7 (Vårdcentralen) 
Forshaga 1:142 (Gruppboende Lintjärn, Vårdcentral) 
Geten 1 (Konsum närköp) 
Fjärilen 7 (Skivedskolan) 
Sparven 9 (p-plats Sparven) 
Grossbol 1:85 (Grossbolshallen) 
Skolan 5 (Centralskolan) 
Forshaga 1:93 (p-plats kyrkan) 
Gåsen 10 (p-plats Brukets Livs) 
Gåsen 8 (p-plats hotellet) 
Svanen 8 (p-plats Svanen /Bruksgatan) 
Polisen 4 (p-plats Biblioteket mm) 
Kastanjen 27 (p-plats bakom Esplanaden) 
Ängevi 2 
Olsätter 1:58 (Olsäterskolan). 
Begravningsplatser – Forshaga kyrkogård, Nedre Ulleruds kyrkogård samt Övre  
Ulleruds kyrkogård 
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4 §  
Innan polismyndighet fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 11 § första stycket, 12 § 
och13 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 
 
Lastning av varor mm. 
 
5 §  
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden 
göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter 
genom damm, spill eller dålig lukt. 
 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrust- 
ningar och utrymnings- respektive särskilda räddningsvägar blockeras eller att räddnings- 
tjänstens arbete hindras. 
 
Schaktning, grävning mm. 
 
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 platser, t ex 
stenkrossning, 
pålning och nitning, får inte ske vardagar kl 22 - 06, lördagar, söndagar och helgdagar utan 
polismyndighetens tillstånd. 
 
Containrar mm. 
 
8 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller liknande anordning, som skall 
ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller 
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. 
 
Markiser, skärmtak, flaggor, banderoller och skyltar 
 
9 § Markiser, skärmtak, flaggor, banderoller och skyltar får inte sättas upp så att de 
skjuter 
ut över en gångbana på lägre höjd än 2, 30 m eller över en kör- respektive cykelbana på 
lägre höjd än 4, 70 m. 
 
Adressnummer 
 
10 § Fastighetsägare är skyldig att tillse, att adressnummer finns uppsatt på varje bebyggd 
fastighet, som är belägen där adressnummer finns. Numret skall vara lätt avläsbart från 
gatan 
vid fastighetens entrésida. 
 
Med fastighetsägare aves den som äger fastigheten eller som enligt 1 kap. 5 § fastighets- 
taxeringslagen ( 1979: 1152) skall anses som fastighetsägare. 
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Affischering 
 
11 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten  
sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar, el- och teleskåp, transformatorbyggnader, 
pumpstationer eller liknande som vetter mot offentlig plats. 
Banderoller får ej sättas upp över gång-, kör- eller cykelbana utan tillstånd av polismyndig- 
heten. 
 
Tillstånd behövs inte för 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 byggnad där 
rörelsen finns. 
 
Högtalarutsändning 
 
12 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polis- 
myndigheten. 
 
Insamling av pengar 
 
13 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller 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 alkoholdrycker 
 
14 § Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats inom centrala Forshaga 
tätort avgränsat av följande gator: Storgatan - Bruksgatan - Europavägen - Skivedsleden - 
Storgatan. 
 
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats inom centrala Deje tätort 
avgränsat enligt följande:  
Område 1: Busshållplatsen/kiosken - f d NklJspåret i västlig-nordlig riktning - GC-väg med 
anslutning mot Mohagsgatan - Mohagsgatan - Bryggerigatan - Klarälvsgatan - Älvdalsvägen 
fram till busshållplatsen/kiosken.  
Område 2: GC-väg öster om Dejeskolan - norra delen Dejeskolan mot f d NklJspåret - F d 
NklJ-spåret söder mot Älvkroksvägen - Älvkroksvägen till anslutande GC-väg öster om 
skolan. 
 
Camping 
15 § Camping får inte ske på torg, i parker, på begravningsplatser, kyrkogårdar och därmed 
jämställda platser. Vidare får camping ej ske på offentlig plats inom detaljplanelagt 
område 
annat än på särskild iordningställd campingplats. 
 
Simhopp 
16 § Simhopp från brygga vid de i 3 § angivna badplatserna är förbjudet om det inte 
särskilt med skylt anges att det är tillåtet. 
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Hundar 
 
17 § 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 18 och 19 §§. 
Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för 
tjänstehund under tjänsteutövning. 
 
18 § Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom 
inhägnade 
områden. 
 
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och 
telefonnummer. 
 
Hundar får inte vistas på begravningsplatser. 
 
Hundar får inte badas inom för allmänheten upplåtet friluftsbad eller i anordnad 
plaskdamm. 
 
19 § Inom detaljplanelagt område, kyrkogård och inom för allmänheten upplåtet 
friluftsbad 
skall föroreningar efter hundar omedelbart plockas upp. 
 
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
 
20 § Tillstånd av polismyndighet krävs för att få använda pyrotekniska varor i 
detaljplanelagt område inom Forshaga och Deje såvida inte användandet sker i begränsad 
omfattning under påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton. 
 
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor  närmare än 200 meter från följande 
fastigheter: 
 

Vårdcentralen, gruppboendet Lintjärn, Forshaga (Forshaga 1:142) 
Forsgården, Forshaga (Målaren 10) 
Vårdcentralen, Deje (Deje 3:7) 
Ullerudsgården, Deje (Deje 15:3 och 15:4) 

 
Skjutning med luftvapen mm 
 
21 § Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen, pilbågar, slangbellor och liknande vapen får 
inte användas på torg, i parker, på begravningsplatser, kyrkogårdar och därmed jämställda 
platser. Vidare får sådana vapen ej användas på offentlig plats inom detaljplanelagt 
område 
annat än på särskild iordningställd skjutbana utan tillstånd av polismyndigheten. 
 
Ridning och löpning 
 
22 § Ridning får inte ske i särskilt markerade motionsspår. I utmärkt och anlagt skidspår 
får endast skidåkning förekomma. 
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Avgift för att använda offentlig plats 
 
23 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan 
plats och som förvaltas av kommunen har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de 
grunder som beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Dispens 
 
24 § På särskilda skäl har kommunen rätt att meddelas avsteg från dessa föreskrifter. 
 
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
 
25 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5 - 10 §§, 11 § första 
och andra styckena, 12 §, 13 § första stycket, 14, 15 och 16 §§, 18 - 22 §§ kan dömas till 
penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. 
 
Trafik på begravningsplatser /kyrkogårdar 
 
26 § Cykling och framförande av motorfordon är inte tillåten på begravningsplatser. 
Undantag görs för arbetsfordon för kyrkogårdsskötsel och nödvändiga handikappfordon. 
 
 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 
 
________________________ 
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