Allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Torsby kommun
Antagen av Kf

1995-12-14 § 200

Reviderad av Kf

Revideringen avser

1998-06-25 § 109

§ 14 Förtäring av alkohol

2001-09-27 § 99

§ 18 Service- och signalhundar för funktionshindrade

2004-12-16 § 137

§ 24 Preparerade skidbackar jämställs med offentlig plats.
§ 3. Vissa nya områden jämställs med offentlig plats.

2005-01-27 § 8

(Rättelse av fel i 2004-12-16 § 137)
§ 24 Preparerade skidbackar jämställs med offentlig plats.
§ 3Vissa nya områden jämställs med offentlig plats.
Numreringen av paragraferna förskjuts från och med § 24
och framåt.

2005-05-26 § 76

(Rättelse av fel i 2005-01-27 § 8)
§ 3 Vissa områden jämställs med offentlig plats
§ 19 Hundar på begravningsplatser.

2006-01-31 § 3

§ 3 Vissa nya områden jämställs med offentlig plats
§ 14 Förtäring av alkohol

2006-03-03

Länsstyrelsen (SF 2006:21) beslutar att upphäva beslutet
som fattades av kommunfullmäktige 2006-01-31 § 3.

2006-04-27 § 34

Kf antecknar Länsstyrelsens beslut för kännedom.

2013-06-24 § 92

KF beslutar utökning av område för
alkoholförtäringsförbud

Torsby kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1617).

Kommunfullmäktige
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
1. Kommunfullmäktige
685 80 Torsby

0560 - 160 00 vx
0560 - 160 25 fax

torsby.kommun@torsby.se
www.torsby.se
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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 Torsby kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 21 § har
till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av pyrotekniska
varor.
2§
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentligt plats
enligt 1 kap. 2 § första stycket 1 – 4 ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelsen i
21 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen.
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:
Björnevi idrottsplats, Valbergets fritidsområde med tillhörande markerade spår och
leder, samt strandbad som är upplåtna för allmänheten vid Kollsbergs badplats, Bada
badplats, Pegertjärn, Pankland i Rådom, Hultsand i Sörmark, Vallviken i Östmark,
Verkogos i Röjdåfors, Kindsjön, Borangstjärn samt Kvarndammen i Likenäs.
Vidare skall följande områden jämställas med offentlig plats:
•

Marknadsplatsen i Torsby begränsad av Västanviksvägen, Holländergatan
11 – 19 samt Röjdälven frånsett fastigheten Torsby 4:6/Kolhusudden.

•

Tingshusparken, fastigheten Tingsbacka 9.

•

Torsby Järnvägsstationsområde.

•

Herrgårdsområdet.

•

De preparerade/pistade nedfarterna samt liftgatorna inom Branäs, Hovfjället samt
Långbergets skidanläggningar. Områdenas utsträckning framgår av bifogade
adresskartor.(Kf 2005-05-26 §76)

(Lydelsen i 3 § är fastställd genom Länsstyrelsens beslut i FS 2006:21 2006-03-03)
4§
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 11 § första stycket, 12, 13,
21 första stycket och 22 §§ bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.
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Lastning av varor m.m.
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, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete
hindras.

Schaktning, grävning m.m.
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 22.00 - 06.00, lördag, söndag
och helgdag utan polismyndighetens tillstånd.

Containrar
8§
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.

Markiser, flaggor, skärmtak, banderoller och skyltar
9§
Markiser, flaggor, skärmtak, banderoller 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.

Adressnummer
10 §
Fastighetsägare är skyldig 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 avses den som äger fastigheten eller som enligt 1 kap. 5 §
fastighetstaxeringslagen (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 eller liknande som vetter mot offentlig
plats.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller 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
polismyndigheten.

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 alkohol
14 §
Spritdrycker, vin och starköl klass III samt folköl klass II får inte förtäras utomhus på
offentlig plats inom områden som omslutes av Röjdälven/Ragvaldsgatan –
Bangårdsgatan – Hantverkaregatan – Kyrkogatan/Gräsmarksvägen, annat än i
samband med tillåten utskänkning enligt gällande alkohollagstiftning. (KF 1998-06-26
§109) Alkoholförtäringsförbudet gäller även Sjögatan från Kyrkogatan och till
Holländergatan, se markerat område på bilaga. (KF 2013-06-24 § 92)
(Lydelsen i 14 § är fastställd genom Länsstyrelsens beslut i FS 2006:21 2006-03-03)
(Kompletteringen i § 14 är fastställd av Länsstyrelsen 2013-07-25)
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Ambulerande försäljning
15 §
Ambulerande försäljning får inte ske inom ett område som begränsas av Röjdälven/
Ragvaldsgatan, Bangårdsgatan, Hantverkaregatan, Kyrkogatan/Gräsmarksvägen
inklusive de sträckor av nämnda gator som avgränsar ifrågavarande område.
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i
anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver
tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen.

Camping
16 §
Camping får inte ske på torg, i parker, på begravningsplatser, kyrkogårdar och därmed
jämställda platser. Vidare får camping inte ske på offentlig plats inom detaljplanelagt
område annat än på särskild iordningställd campingplats.

Badförbud
17 §
Bad är förbjudet inom småbåtshamnen i Torsby och i närheten av markerade kablar.
Simhopp från brygga vid de i 3 § angivna badplatserna är förbjudet om det inte särskilt
med skylt anges att det är tillåtet.

Hundar
18 §
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 19 och 20 §§.
Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person,
service- och signalhund för funktionshindrad person eller för polishund i tjänst. (KF
2001-09-27 § 99)
19 §
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 badas inom för allmänheten upplåtet friluftsbad eller i anordnad
plaskdamm. (KF 2005-05-26 § 76)
20 §
Inom detaljplanelagt område och inom för allmänheten upplåtet friluftsbad skall
föroreningar efter hundar omedelbart plockas upp.
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Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
21 §
Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor inom
detaljplanelagda områden.
Tillstånd krävs inte för användande av pyrotekniska varor i mindre omfattning
påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton.

Sprängning och skjutning med eldvapen m m
22 §
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen, pilbågar, slangbellor eller liknande vapen
får inte användas på torg, i parker, på begravningsplatser, kyrkogårdar och därmed
jämställda platser. Vidare får sådana vapen inte användas på offentlig plats inom
detaljplanelagt område annat än på särskild iordningställd skjutbana utan tillstånd av
polismyndigheten.

Ridning
23 §
Ridning får inte ske i särskilt markerade motionsspår.

Skidåkning m.m.
24 §
Allmänheten får endast uppehålla sig i pistade/preparerade nedfarter och i liftgator
endast under de öppethållandetider som gäller för allmän åkning. (KF 2005-01-27 § 8)

Avgift för att använda offentlig plats.
25 §
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. (KF 2005-01-27 § 8)

Dispens
26 §
På särskilda skäl har kommunen rätt att meddela tillfälligt avsteg från dessa
föreskrifter. (KF 2005-01-27 § 8)
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Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
27 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 11 § första
stycket, 12 §, 13 § första stycket, 14 – 17 §§, 19 – 23 §§ kan dömas till penningböter
enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. (KF 2005-01-27 § 8)
I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.
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Kartbilaga 1(Branäs)
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Kartbilaga 2 (Hovfjället)
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Kartbilaga 3 (Långberget)
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Kartbilaga 4 (Torsby centrum)

