ALLMÄNNA LOKALA
ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR
GAGNEFS KOMMUN
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Inledning
De lokala ordningsföreskrifterna är ett lokalt komplement till de generella
bestämmelser som finns i ordningslagen. I 3 kap ordningslagen finns
grundläggande regler om ordning och säkerhet på offentlig plats. Kommunerna
har i lagen getts rätt att meddela lokala regler som innehåller ytterligare
bestämmelser anpassade efter lokala förhållanden.
För att få en helhetsbild om vad som gäller för ordning och säkerhet på offentlig
plats krävs därför en genomgång av både ordningslagen och dessa lokala
ordningsföreskrifter.
Ordningslagen innehåller bl.a. ett generellt krav på polistillstånd för användning
av offentlig plats för olika arrangemang (3 kap 1 §) samt krav på åtgärder mot
brister, snö och is på byggnader mm som kan innebära en risk för människor
som rör sig på offentlig plats (3 kap 3 §). I ordningslagen finns även
säkerhetskrav för isrännor, schaktgravar, brunnar och bassänger samt vid
sprängning, skjutning och användning av luft-, fjädervapen och pyrotekniska
varor (3 kap 4-5 §§).
Kompletterande bestämmelser finns även i annan lagstiftning, t.ex. i miljöbalken
(1998:808), lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter och i
terrängkörningslagen (1975:1313).
Definitioner
Allmän plats
”Allmän plats” är ett uttryck som används i detaljplaner enligt plan- och
bygglagen. Allmän plats är sådan gata, gång- och cykelväg, torg, park eller
annan plats som enligt gällande detaljplan angetts som allmän plats. Allmän
plats är i huvudsak de gator, parker, torg och liknande som ägs och sköts av
kommunen, samt övriga vägar som upplåts till allmänheten.
Offentlig plats
Uttrycket ”offentlig plats” används i ordningslagen och de lokala
ordningsföreskrifterna. Offentlig plats är dels alla ytor som är allmän plats, dels
andra ytor som inom- och utomhus som inte är allmän plats men som trots det
får användas för någon form av allmän trafik, såsom järnvägs- och busstationer
och större parkeringsplatser i anslutning till centrumfunktioner. De lokala
ordningsföreskrifterna gäller, om inte annat anges, på alla offentliga platser.
Platser som likställs med offentlig plats
Ordningslagen har gett kommunerna en möjlighet att utsträcka tillämpningen av
de lokala ordningsföreskrifterna utöver allmän och offentlig plats. Kommunen
kan i ordningsföreskrifterna bestämma att vissa angivna områden ska likställas
med offentlig plats vid tillämpningen av samtliga eller vissa bestämmelser i
ordningsföreskrifterna. Det måste dock vara områden som är tillgängliga för
allmänheten, och områdena måste beskrivas tydligt och väl avgränsat. Det kan
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t.ex gälla områden för skolgårdar, lekparker och friluftsliv, såväl som badplatser
och begravningsplatser.
I dessa lokala ordningsföreskrifter för Gagnef har kommunen beskrivit vissa
områden som ska likställas med offentlig plats.
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 Gagnefs
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.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också
kommunens 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:
1. Skolgårdar, förskoletomter, fritidshemstomter, idrottsanläggningar, lekplatser
samt de motionsspår som anges i bilaga A punkt 2.
2. Kyrkogårdar och begravningsplatser.
3. Badplatser som anges i bilaga A punkt 1.
4. Strandbackens folkpark, Ängsholns folkpark, Fänforsens naturrastplats,
Älvuddens rastplats, området vid flottbron/flottbrocaféet i Gagnef samt
Sifferbo camping.
4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket,
11 §, 12 §, och 19 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.
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, dålig lukt eller onödigt hinder.
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att räddningsvägar,
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
fyllnads-massor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att
det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.
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Störande buller
7 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser t.ex
stenkrossning, flisning, pålning och nitning får inte ske utan polismyndighetens
tillstånd.
Containrar
8 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på
offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.
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
4,70 meter.
Affischering
10 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av
polismyndigheten sättas upp inom eller i omedelbar anslutning till 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 tillkännagivanden
som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.
Skyltar hanteras enligt kommunens skyltplan.
Högtalarutsändning
11 § 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
12 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande
på offentlig plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän
sammankomst eller offentlig tillställning.
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte
tillstånd.
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Förtäring av alkohol
13 § Alkoholdrycker får inte förtäras inom nedanstående områden annat än i
samband med tillstånd för utskänkning;
• Parkeringen vid IOGT-lokalen och affärsparkeringen samt parkeringen vid
brandstation och ungdomsgård i Björbo.
• Vid folkparken och parkeringsytorna vid Strandbackens folkpark samt
affärsparkeringen i centrum av Dala-Floda.
• Vid idrottshall, ishall och därtill hörande parkeringsytor och grönområden,
• Mockfjärds centrum vid affärsparkeringar och badhusparken.
• Vid Lindberghallen med tillhörande parkering och grönområden, samt
kommunkontor och affärsparkeringar i Djurås centrum.
• Vid Ängsholns folkpark och idrottsområde samt vid ishockeybanan med
tillhörande parkerings- och grönområden.
• Vid Älvuddens rastplats.
• Vid samtliga skolgårdar, förskoletomter, fritidshemstomter och lekplatser i
Gagnefs kommun.
Med alkoholdrycker menas drycker med en alkoholhalt större än 2,25 volymprocent.
Hund, katt och häst
14 § 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, 17 och 18. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte assistanshundar
försedda med tjänstetecken eller för polishund i tjänst.
15 § Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats, på de platser som i § 3 i dessa
föreskrifter jämställs med offentlig plats samt inom sammanhållen bebyggelse.
När en hund inte hålls kopplad skall den vara märkt genom öronmärkning,
halsband eller på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren.
16 § Katter, som vistas lösa på offentlig plats eller därmed jämställda områden
enligt 3 §, skall den vara märkt genom öronmärkning, halsband eller på annat
sätt som möjliggör kontakt med ägaren.
17 § Fasta föroreningar efter hundar och katter skall plockas upp på/invid gång- och
cykelvägar, torg, parker, planteringar och gräsmattor som regelbundet sköts,
samt motionsspår.
18 § Hundar och hästar får ej vistas på de badplatser som anges i bilaga A punkt 1
mellan den 1 juni – 1 september.
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Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
19 § Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 500 meter från
•
•
•
•
•
•
•

Björbo servicehus
Fagervägens servicebostad
Gagnefsgården gruppboende och Tjärnsjögårdens servicehus
Gruppbostaden Näset
Kajen gruppboende
Törnholns servicehus och Dala-Floda gruppboende
Älvuddens boenden

Inom fördjupningsområden i översiktsplanen (se bilaga B) krävs tillstånd från
polismyndigheten för användning av pyrotekniska varor, förutom på påskafton,
valborgsmässoafton och nyårsafton, från kl 18.00 till därpå följande dag kl. 03.00.
Om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga
omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för
person eller egendom krävs alltid tillstånd av polismyndigheten.
Djurskyddslagen skall beaktas i samband med användningen av pyrotekniska varor.
Skjutning med luftvapen m m
20 § Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på offentlig plats
eller plats som i § 3 jämställts med offentlig plats.
Ridning, löpning, cykling samt terrängkörning
21 § Ridning eller cykling får inte ske i iordningställda motions- eller skidspår.
Löpning och promenad är förbjudet i anlagda skidspår. Förbuden gäller för
de motions- och skidspår som anges i bilaga A punkt 2.
Framförande av motordrivna fordon i terräng är reglerat i terrängkörningslagen.
Fordonstrafik och cykling
22 § Fordonstrafik med andra fordon än sådana med parkeringstillstånd för
rörelsehindrade samt cykelåkning får ej ske på kyrkogård och
begravningsplatser i Gagnefs kommun.
Fordon på vatten
23 § Framförande av motorbåt närmare än 100 m från badplatser i bilaga A punkt 1
är förbjuden, annat än till och från båtplats.
Vattenskoteråkning får endast ske i allmänna farleder eller andra vattenområden
som länsstyrelsen beviljat. Sådana farleder saknas i kommunen, således är
framförande av vattenskoter förbjuden.
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Avgift för användning av offentlig plats
24 § 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.
Yttranden
25 § Kommunstyrelsen, eller de som kommunstyrelsen utser, får som uppgift att yttra
sig till polismyndigheten innan tillstånd ges till att ta i anspråk offentlig plats.
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
26 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 §
första stycket, 11-13 §§ 15 § första stycket, 16-20 §§, 21 § första stycket, 22 §,
samt 23 § första stycket kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra
stycket i ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
---------------
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Bilaga A
Punkt 1.
Iordningställda badplatser vid följande sjöar:
Edstjärn
Flosjön
Hemtjärn
Högbergsdammen
Långsjön
Lövsen
Norra och södra Moje
Närsen
Nässjön
Präst-Olles sjö
Tansen
Tjärnsjön
Vinnarn
Åssjön
Älvsjön

Bilaga A
Punkt 2.
Motions- och skidspår utmärkta på kartorna

250 500

1 000

1 500

Holarna

Hansbyn

Björbo

2 000
Meter

Handbacken
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0

Forsen

Nybyn

Grimsholarna

Gåsholmen

Källbäcken

Fördjupningsområden i översiktsplanen
Säljebodarna

±

Bilaga B

±

Nordtäkten

Sifferbo

Hessinggårdarna

Djurmo
Östanbergsgårdarna

Nedre Bäsna

Övre Bäsna

Bäsna
Täktholen
Backarna

0

250 500

1 000

1 500

2 000
Meter
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±
Risholen

Mossel

Åkergårdarna

Syrholen

Dala-Floda
Sunnanbyn
Bäckbyn
Svedjebyn

Prästgården

Ingridsgård

Esaholen
Holsåker

Tallriset
Forsgärdet

Hagen

Näbbäcksholen

Olsängsholen

0

250 500

1 000

1 500

2 000
Meter
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±
Nordtäkten

Sifferbo
Bäckarna

Hessinggårdarna

Djurmo
Östanbergsgårdarna

Nedre Bäsna

Övre Bäsna

Arvslindan

Bäsna
Täktholen
Backarna

0

250 500

1 000

1 500

2 000
Meter
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Flygargårdarna

±

Prosgårdarna
Holen

Överbacka Fageränget
Övre gårdarna

Digeråkern

Skogen

Nedre
gårdarna
Komtillmåtta

Utigårdarna

Näset

Djurås

Bäckarna

Täktberget

Mjälgen

Färjbacken

Killtäppan

Djurås by

Svedjan

Bodarna

Myrheden
Björkagården

0

250 500

1 000

1 500

2 000
Meter
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Arvslindan

±
Gräv

Klitthagen
Larssveden

Knappbacken
Gråda

Tjärna

Övre
Dicksveden
Moje

Gärde
Vårby

Jugas gataKrusbron
Nedre Tjärna

Gagnef

boställeGagnefs

Gatugårdarna

Solsgårdarna Larsgårdarna

Kyrkbyn
Hansgårdarna
Bäckgårdarna

Älvnäs

Gröntuv
Korsbacken

Grabbs

Sörbyn

Nordbäck

Gagnefsbyn

Nordåker

Pellesgårdarna

Gruvan
Berggården

0

250 500

1 000

1 500

2 000
Meter
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Överbacka

±
Färmsnäs

Högsveden
Gammel-

gården
Lindbyn

Nordan-

holen

Nordan-

byn

Högberget
Nyåkern
Heden

Mockfjärd
Borgsheden
Benarvet
Källsveden

Jugasåkern
Ersholen
Västanbäcken

Myrholen

0

250 500

1 000

1 500

2 000
Meter
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