
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR 
HAGFORS KOMMUN

Beslutade av kommunfullmäktige 2000-01-25, § 1

Hagfors 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 Hagfors kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 8 § 
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. 
Bestämmelsen i 8 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom 
kommunen.

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: Fastigheter med offentliga byggnader, begravningsplatser, 
utomhusanläggningar för sport och idrott, campingplatser, festplatser, samt 
kommunalt underhållna lek- och badplatser.

Förtäring av alkohol
4 § Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats inom följande 
områden:

1. Centrala Hagfors enligt bifogad karta.
2. Kyrkogårdar och begravningsplatser.
3. 100 m från byggnader ianspråktagna som sjukhus och vårdinrättningar, daghem, 

skolor och fritidsgårdar.
4. Idrottsplatser: Valhall, Höökborgen, Aurenaborgen, Råda idrotts-plats, Gustava 

idrottsplats, Sunnemo idrottsplats, Sörby idrottsplats, Tallhults motorstadion, 



Parkvallen, Edebäck, Mjönäs IP och 
Svartsjö IP.

5. Motionsspår: Vågbackens, Värmullsåsens, Ekesbergets och Rådas 
motionsslingor.

6. Badplatser: Gata, Uddeholm, Åsarnabadet och Vitsand i Råda inom ett område 
100 m från brygga eller iordningställd strandlinje.

Undantag gäller inom avgränsat område på ovan angivna platser där utskänkning 
sker enligt gällande tillstånd.

Camping
5 § Camping får inte ske på offentlig plats och på därmed i § 3 jämställda platser, 
annat än på särskild iordningställd campingplats.

Bad
6 § Simhopp från broar eller andra installationer vid eller i vatten avsedda för andra 
ändamål än bad är förbjudet. 

Hundar
7 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller 
den som endast tillfälligt vårdar en hund, är skyldig att plocka upp föroreningar efter 
hunden inom offentlig plats och på därmed i § 3 jämställda platser. Detta gäller inte 
för ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
8 § Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor i 
detaljplanelagt område inom Hagfors, Ekshärad, Råda, Sunnemo och Uddeholm, 
såvida inte användandet sker i begränsad omfattning under påskafton, 
valborgsmässoafton och nyårsafton på därför anvisad tid och plats vilket skall 
meddelas allmänheten genom annons.

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från
Vårdcentralen i Hagfors, Bellmansgården i Ekshärad, Häggården i Råda, 
Gustavagården i Geijersholm, Lillåsen, Sättragården, Blinkenberg och Skogvaktaren 
i Hagfors.

Ridning och löpning
9 § Ridning får inte ske i särskilt anlagda och utmärkta motionspår och 
vandringsleder. Löpning och ridning är förbjudna i anlagda skidspår. Ovanstående 
förbud gäller om ej annat har angivits.



Avgift för att använda offentlig plats
10 § För användning och yttranden över sådan användning av offentlig plats och 
område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en 
avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Yttranden
11 § Att avge yttrande som avses i 3 kap 2 § ordningslagen ankommer på 
kommunstyrelsen eller den nämnd inom vars område ärendet hör.

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 8 § första stycket bör
kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Dispens
12 § Om särskilda skäl föranleder det, får kommunen meddela tillfälligt undantag 
från dessa föreskrifter.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
13 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 
4-9 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2000.
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17 FS 2006:3 
Utkom från trycket

Kungörelse den 11 januari 2006

av lokala ordningsföreskrifter för Hagfors kommun 

Kommunfullmäktige i Hagfors kommun har den 25 oktober 2005, 
§ 46, beslutat om ändring av 4 § i kommunens lokala ordningsföre-
skrifter och den 22 november 2005, § 59, om ändring av 6 § av sam-
ma föreskrifter. 

Länsstyrelsen beslutade den 22 december 2005, dnr 213-13103-05, 
att upphäva 4 § i de lokala ordningsföreskrifterna för Hagfors kom-
mun, i de delar som kommunfullmäktige har beslutat om ändring och 
tillägg, då de strider mot 3 kap. 12 § ordningslagen. De lokala ord-
ningsföreskrifterna för Hagfors kommun får därmed följande lydelse.

Förtäring av alkohol

4 § Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats
inom följande områden:
1. Centrala Hagfors enligt bifogad karta.
2. Kyrkogårdar och begravningsplatser.
3. 100 meter från byggnader ianspråktagna som sjukhus och 
vårdin-rättningar, daghem, skolor och fritidsgårdar.
4. Idrottsplatser: Valhall, Höökborgen, Aurenaborgen, Råda
idrotts-plats, Gustava idrottsplats, Sunnemo idrottsplats, Sörby
idrottsplats, Tallhults motorstadion, Parkvallen, Edebäck, Mjönäs IP. 
5. Motionsspår: Vågbackens, Värmullsåsens, Ekesbergets och 
Rådas motionsslingor.
6. Badplatser: Gata, Uddeholm, Åsarnabadet och Vitsand i Råda
inom ett område 100 meter från brygga eller iordningställd strand-
linje.
Undantag gäller inom avgränsat område på ovan angivna platser där
utskänkning sker enligt gällande tillstånd. 
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Bad

6 § Simhopp från broar eller andra installationer vid eller i vatten 
avsedda för andra ändamål än bad är förbjudet. Simhopp från 
bryggor eller andra installationer vid de kommunala badplatserna 
Gata, Sörby, Rådastrand, Gröcken, Gustavsfors, Uvanå, Uddeholm, 
Lidsbron, Lemundtjärn, Näbben, Sundsjön och Åsarnabadet är 
förbjudet om det inte särskilt med skylt anges att det är tillåtet. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Tillägg 2006




