
Lokala ordningsföreskrifter för Sala kommun 

Sala kommun 

Kommunal författningssamling 

 

Lokala ordningsföreskrifter för Sala kommun 

KFS 065,  19FS 2009:34 

REGLEMENTE 

Ange status. 2009-11-26 

Ange giltighet. 2009-11-26 

Ersätter: 420/2007,- 300/1999,- 256/1996, 19FS 1999:6  

 

Inledning 
Sala 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 Sala kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 17§ 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 har 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: se bilaga 1. 

§ 4. 



Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 § , 10 § första stycket och 

17 § andra stycket bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

§ 5. LASTNING AV VAROR MED MERA 

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 avgaser, 

damm, spill eller dålig lukt. 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläck-

ningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras. 

§ 6. SCHAKTNING, GRÄVNING MED MERA 

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. 

§ 7. STÖRANDE BULLER 

Verksamhet som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex stenkrossning, 

pålning och nitning, får inte utan polismyndighetens tillstånd äga rum mellan kl 21.00 - 07.00 

vardagar samt lördagar, söndagar och helgdagar. 

§ 8. CONTAINRAR 

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig plats, är 

skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och 

telefonnummer. 

§ 9. MARKISER, FLAGGOR OCH SKYLTAR 

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. 

Fristående reklamskyltar på allmän platsmark skall ha en estetiskt tilltalande utformning, och 

placeras och utformas så att de inte utgör hinder för synskadade. 

§ 10. AFFISCHERING 

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 godkända av kommunen för detta ändamål. 

Tillstånd krävs inte för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som 

avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. 

§ 11. HÖGTALARUTSÄNDNING 



Information, reklam, propaganda eller andra budskap på offentliga platser, får inte ske genom 

högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten. 

§ 12. FÖRTÄRING AV ALKOHOL 

Alkoholhaltiga drycker starkare än 2,8 volymprocent alkohol får inte förtäras 

 inom området Ringgatan - Bergslagsgatan - Kungsgatan - Hyttgatan - Vasagatan - 

Aguéligatan - Ekebygatan 

 inte heller i Stadsparken inklusive minigolfbanan med dess parkering och Aktivitetsparken, 

 i Stureparken, Brunnsparken, 

 på Swederi holmar, 

 runt Idrottshallen, 

 runt Vallaskolan, 

 runt järnvägsstationen, 

 p-platsen vid Folkets Park samt, 

 badplatserna Sandviken, Långforsen, Skuggan, Silvköparen och Hillingen. 

§ 13. CAMPING 

Camping får inte ske på följande platser: torg, begravningsplatser, kyrkogårdar och parker samt 

Långfors-, Skuggan- och Sandvikenbadet. 

§ 14. HUNDAR 

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 15 och 16 §§. Det som sägs i dessa 

paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller service- eller signalhund eller 

polishund i tjänst. 

§ 15. 

Hundar skall hållas kopplade inom följande områden: offentlig lekplats, offentlig badplats, 

offentlig försäljningsplats då torghandel pågår, begravningsplats, stadsparken i Sala, anlagda 

motionsspår samt idrotts- och campingplatser. 

§ 16. 

På offentliga platser inom detaljplanelagt område samt platser som jämställs med offentlig plats, 

enligt bilaga 1, skall föroreningar efter hundar plockas upp. 

§ 17 A. FYRVERKERI OCH ANDRA PYROTEKNISKA VAROR 

Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor (fyrverkerier)inom 

tätort med sammanhängande bebyggelse. Tillstånd krävs inte från kl  17.00 för påskafton, 

valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag till kl 02.00. 

§ 17 B. 



Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor inom området Ringgatan - Kålgårdsgatan - 

Kungsgatan - Ekebygatan, samt runt sjukhuset inom ett område avgränsat av Lasarettsgatan - 

Ekeby dammars norra strand - gång och cykelbanan mellan Ekeby dammar och Lasarettsgatan. 

§ 18. SKJUTNING MED LUFTVAPEN M M 

Luftvapen och fjädervapen får inte användas innanför gatorna Ringgatan - Silvermyntsgatan - 

Väsbygatan. 

Paintballvapen får inte användas på offentliga platser inom detaljplanelagt område samt område 

enligt bilaga 1. 

§ 19. RIDNING, LÖPNING, MOTORCYKELÅKNING M M 

Ridning är förbjuden i följande motionsspår: Broddbo, Bråsta backe, 

Hedåker, Mellandammen med anslutningar, Möklinta, Ransta, Salbohed, Sätrabrunn, 

Västerfärnebo, Järndammen och Annedal samtliga spår och Natur-stigen. 

Ridning får inte ske på vandringsleden Gruvdammsrundan. 

Ridning, löpning, körning med hundspann, pulkaåkning och promenader är 

förbjudet i följande anlagda skidspår: Broddbo, Bråsta backe, Hedåker, Mellan-dammen med 

anslutningar, Möklinta, Ransta, Salbohed, Sätrabrunn, Västerfärnebo, Järndammen och Annedal 

samtliga preparerade spår. 

Förbud mot körning i terräng med motordrivet fordon finns reglerat i Terräng-körningslagen 

(1975:1313). 

§ 20. AVGIFT FÖR ATT ANVÄNDA OFFENTLIG PLATS 

För 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. 

§ 21. ÖVERTRÄDELSE AV LOKAL ORDNINGSFÖRESKRIFT 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §, 10 § första stycket, 11 §, 12-

13 §, 15 §, 17-19 § dömes till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 

 

 

Bilaga 1 

OMRÅDE SOM JÄMSTÄLLS MED OFFENTLIG PLATS 

 Lärkans idrottsområde med byggnader 



 Silvervallens idrottsområde 

 Tärnabadet med byggnader 

 Området vid Tingshuset och Idrottshallen inklusive tennisbanor samt 

 Vallaskolans gård (kv Folkskolan undantaget villabebyggelse) 

 Ekebyskolans gård 

 Rådhusgården 

 Järnvägsstation - vänthallen 

 Långforsbadet 

 Skugganbadet 

 Sandvikens badplats 

 Gröna gången 

 Gruvdammsrundan 

 Silvköparens badplats och camping 

 Stävrebadet med camping 

 Kyrkogården invid Kristina Kyrka samt angränsande område framför 

 Mikaeligården 

 Nya Begravningsplatsen 

 Kyrkogården vid Sala sockenkyrka 

 Kyrkogården vid Norrby kyrka 

 Kumla kyrkogård 

 Möklinta kyrkogård 

 Kila Kyrkogård 

 Fläckebo kyrkogård 

 Västerfärnebo kyrkogård 

 Området vid Väsby kungsgård inklusive mynttorget 

 Kila idrottsområde 

 Möklinta idrottsanläggning 

 Idrottsområde vid Hedens skola 

 Sätrabrunns idrottsområde 

 Ransta idrottsområde 

 Svedboängs idrotts- och festplats 

 Möklinta skidbacke 

 Salboheds skidbacke 

 Anlagda skid- och motionsspår 


