
Lokala ordningsföreskrifter i Ljusdals kommun 

Den 1 april 1994 trädde den nya ordningslagen OL i kraft, gamla lokala ordningsföreskrifter i kommunerna upphörde då 
att gälla från och med januari 1996. Den nya ordningslagen ger kommunerna en möjlighet att utfärda nya lokala 
föreskrifter. Enligt ordningslagen får kommunerna utfärda föreskrifter för att upprätthålla den allmänna ordningen på 
offentlig plats.  

De tidigare lokala ordningsföreskrifterna som infördes 1990 för Ljusdals kommun, innehöll ett brett omfång av diverse 
regleringar, från renhållning till mattpiskning. De nu inrättade ordningsföreskrifterna har istället utformats utifrån 
perspektivet att endast reglera de angelägenheter i kommunen som förefaller vara ett problem och i behov av att 
regleras. De lokala ordningsföreskrifterna har upprättats i syfte att kunna vara ett verktyg för polisen och kommunala 
instanser då problem uppstår. 

Dessa ordningsföreskrifter träder ikraft den 1 januari 2008 enl. kommunfullmäktiges beslut den 
17 december 2007 

  
Ljusdals kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och 
länsstyrelsen 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 Ljusdals kommun 
skall upprätthållas. 

  
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. 

  
3 § Vid tillämpning av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter skall med stöd av 1 kap 2 § ordningslagen följande 
områden jämställas med offentlig plats: 
Pistade nedfarter och liftgator samt begravningsplats vid Ljusdal, Färila- och Järvsö kyrka (Prästgården 1:1, 1:6 m.fl. 
Färila 30:1, Järvsö 2:1). 

  

Förtäring av alkohol 

 
   
4 § Alkoholdrycker som innehåller mer än 2.25 volymprocent får inte förtäras inom följande områden annat än i samband 
med tillåten servering eller då serveringstillstånd från kommunen erhållits:  
  
1. Ljusdals centrala delar 
2. Järvsös centrala delar 
3. Färilas centrala delar 
4. Begravningsplats vid Ljusdal, Färila- samt Järvsö kyrka, gäller inom nedanstående områden: 
  
Prästgården 1:1 
Prästgården 1:6 
Prästgården 4:1 
Prästgården 5:1  

Färila 30:1 

Järvsö 2:1 

  
Tillfälliga alkoholtillstånd inom de alkoholfria zonerna ansöks hos alkoholhandläggaren i kommunen. För ansökan se 
blankett.  
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Skidåkning mm 

5 § När marken är snötäckt får allmänheten uppehålla sig i pistade nedfarter och i liftgator endast under de 
öppethållandetider som gäller för allmän åkning. 

  

Assistans- och ledarhundar 

6 § Funktionshindrad person får medföra assistans-/ledarhund i serveringslokal och i vissa delar av en butik samt vid 
kommunal badplats, under förutsättning att detta inte medför risk för att livsmedel förorenas. 

 Paragrafen avser certifierade hundar iförda tjänstetecken, eller hund under utbildning, även denna iförd tjänstetecken. 
På förfrågan ska hundföraren kunna legitimera sig och sin hund genom att visa upp godkänd tjänstelegitimation. 

  

Överträdelser av lokal ordningsföreskrift 

7 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon föreskrift i denna stadga kan dömas till penningböter 
enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. 
                                                             

Dessa föreskrifter träder ikraft 2008-01-01 

 


