
Lokala ordningsforeskrifter

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 
FÖR ORSA KOMMUN

 
 
Beslutade av kommunfullmäktige 1996-01-29, § 8, att gälla fr o m 1996-02-01 
Ändrade 1999-05-31, § 39. Ändringen avser § 12 att gälla fr o m 1999-06-01. 
Ändrade 2001-06-25, § 40. Ändringen avser § 13 att gälla fr o m 2001-07-01.  
Ändrade 2003-01-27, § 5. Ändringen avser § 12 att gälla fr o m 2003-02-01. 
Ändrade 2004-11-29, § 73. Ändringen avser §§18 och 19 att gälla fr o m 2004-12-01.

Orsa 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 Orsa kommun skall upprätthållas.

§ 2  
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser i kommunen som är 
offentlig plats enligt 1 kap. 2 §, första stycket 1-4 ordningslagen 
om inte annat anges.

För område som kommunen upplåtit till torghandel gäller också kommu- 
nens föreskrifter om torghandel.

§ 3  
Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter 
skall med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen följande 
områden jämställas med offentlig plats: 
 
Järnvägskajen 
Gröna torget

§ 4 
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § 
första stycket, 11 § och 15 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.
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Lastning av varor

§ 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, brand- 
släckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller att räddnings- 
tjänstens 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.

Störande buller

§ 7  
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentlig plats, 
t ex stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polis- 
myndighetens tillstånd.

Containrar

§ 8  
Ägare eller nyttjanderättshavare till en container, som skall ställas 
upp på en offentlig plats är skyldig att tydligt märka containern 
med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefon- 
nummer.

Markiser, flaggor och skyltar

§ 9  
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.
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Affischering

§ 10  
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 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 tillkänna- 
givanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Högtalarutsändning

§ 11  
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar 
sig till person på offentlig plats, får inte ske genom högtalare eller 
liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Förtäring av alkohol

§ 12  
Spritdrycker, vin samt öl/cider och starköl/starkcider får inte, annat än  
i samband med tillåten utskänkning därav, förtäras inom områden  
avgränsade enligt följande:

1. Hantverkargatan i öster  
Kaplansgatan i söder och väster  
Kyrkogatan i norr

2. Hantverkargatan i öster  
Korsningen mellan Kyrkogatan och Järnvägsgatan i söder 
Järnvägsgatan, inklusive bl a parkeringsplats i väster 
Korsningen mellan Järnvägsgatan och Grevgatan i norr

Med öl/cider förstås en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 
volymprocent

Hundar

§ 13  
Hundens ägare, den som har tagit emot hund för underhåll eller 
nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig  
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att följa bestämmelserna i 14 §. Det som sägs i denna paragraf 
gäller inte för ledarhund för synskadad, service- och signalhund 
för funktionshindrad eller för polishund i tjänst.

§ 14  
Hundar skall hållas kopplade inom samma område som avgränsats 
i 12 § samt på lekplatser, badplatser och under tiden 15 april till 15 
oktober i park eller plantering.

Sprängning och skjutning med eldvapen m m

§ 15 
Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning 
med eldvapen inom Orsa tätort.

Camping

§ 16  
Upphävd genom beslut av Länsstyrelsen 1996-02-20.

Avgifter för att använda offentlig plats

§ 17  
För användande av offentlig plats som står under kommunal för- 
valtning och områden, som kommunen jämställt med sådan plats,  
har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som beslu- 
tas av kommunfullmäktige

Skidåkning m m

§ 18  
När marken är snötäckt får allmänheten uppehålla sig i pistade  
nedfarter och liftgator endast under öppethållandetider som gäller 
för allmän åkning.

Under tid när liftarna är stängda är alla alpina nedfarter en arbets- 
plats. Det innebär att det är förbjudet att vistas i dessa under icke 
öppettid.

Det är inte tillåtet att åka pulka, kälke eller dylikt i pistade ned- 
farter och liftgator.

Allmänheten skall ta hänsyn till att pistade nedfarter och liftgator 
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även är en arbetsplats.

Allmänheten får inte vistas inom område som är avspärrat på 
grund av lavinfara.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

§ 19  
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9  
§§, 10 § första stycket, 11-12 §§, 14-16 §§ eller 18 §, kan dömas 
till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och för- 
verkande. 
__________  
Göran Grå 
Kommunchef
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