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

Inledning  
De lokala ordningsföreskrifter ger kommunen rätt att närmare reglera vad som gäller för att 
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.  

Kungörelse  
Föreskrifter kungörs genom att det på kommunens officiella anslagstavla tillkännages att protokollet 
för de beslutade föreskrifterna har justerats.  

Ikraftträdande  
Dessa reviderade föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022. 

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 Åtvidabergs kommun ska upprätthållas. Bestämmelsen i 16 § 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. Bestämmelserna i 16 § är även tillämpliga på andra än offentliga 
platser inom kommunen.  

Bestämmelserna om allmän försäljningsplats, torghandel finns i särskilda lokala ordningsföreskrifter 
om torghandel fastställda av kommunfullmäktige.  

3 § 

Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall med stöd av l kap. 2 § andra 
stycket ordningslagen bad- och fritidsområden, idrottsområden samt begravningsplatser som är 
tillgängliga för allmänheten jämställas med offentlig plats. 

4 §  

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 8, 11 § och 16 ska, i alla principiellt viktiga 
ärenden, kommunen ges tillfälle att yttra sig.  
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Lastning av varor med mera  
5 §  

När gods lastas, forslas eller i övrigt hanteras ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad som 
behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller 
störande lukt.  

Gods får inte lastas av eller läggas upp så att brandposter, brandsläckningsutrustning och 
utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.  

Containrar  
6 § 

Den som ska ställa upp en container på offentlig plats måste ha tillstånd av polismyndigheten. 

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller liknande anordning, som ska ställas upp på en 
offentlig plats, ska se till att containern tydligt märks upp med ägarens eller nyttjanderättshavarens 
namn och kontaktuppgifter.  

Markiser, flaggor och skyltar  
7 § 

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 
2,5 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,6 meter.  

Affischering  
8 § 

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av Polismyndigheten sättas upp på 
husväggar, berg- och betongväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot en offentlig plats. 
Näringsidkare får dock sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser rörelsen på byggnad 
där rörelsen finns.  

På gång- och cykelbanor inom tätbebyggt område, är det inte tillåtet, utan tillstånd av 
Polismyndigheten, att placera skyltar, tavlor, stativ eller liknande ställning, vars syfte är att saluföra 
varor eller information om verksamheter.  

Det är dock tillåtet att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller liknande anordningar som är avsedda för 
detta ändamål och inte utgör hinder för framkomligheten på gång- och cykelbanor.  

Högtalarutsändning 
9 §  
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För att sprida information, reklam, underhållning eller andra budskap som riktar sig till personer på 
offentliga platser, genom högtalare eller liknande anordning krävs tillstånd från polismyndigheten. 

Förtäring av alkohol  
10 §  

Det är inte tillåtet att förtära alkoholdrycker med en alkoholhalt överstigande 3,5 volymprocent såvida 
inte tillstånd för servering enligt alkohollagen finns.  

Förbudet gäller följande områden:  

• område innefattande Rececentrum, Oxtorgsgatan, Teodorsgatan, Stenhusgatan, 
Slevringevägen, Sjukhusgatan, Adelsnäsvägen, Bruksgatan, Verksgatan, Gamla Torget, 
Bryggaregatan, Järnvägsgatan, 

• område innefattande Kyrkparken och Klockstapelparken.  

• område innefattande Sunnebotorget 

• område innefattande Bysjöns badplats 

Området framgår av karta i bilaga 1. 

Tillfällig försäljning 
11 §  

Med tillfällig försäljning avses sådan gatuförsäljning samt demonstration av varor som tar offentlig 
plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 
kap 1 § ordningslagen. Tillstånd krävs dock inte för försäljning av tryckta skrifter samt välgörenhets- 
och demonstrationsmärken. 

För tillfällig försäljning på följande platser krävs polismyndighetens tillstånd: 

• Område innefattande Järnvägsgatan, Oxtorgsgatan, Adelswärdsgatan, Teodorsgatan, 
Stenhusgatan, Slevringevägen, Sjukhusgatan, Adelsnäsvägen.  

• Gamla Torget 

• Sunnebotorget 

Området framgår av karta i bilaga 2. 

Hundar 
12  §  
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Den som äger en hund, den som tagit emot en hund för tillsyn eller nyttjande eller den som tillfälligt 
vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 13-14 §§.  

Bestämmelserna i 13 § gäller dock inte för ledarhundar för synskadad person, för beviljad och 
ordinerad rehab-hund eller för polishund i tjänst. För beviljad och ordinerad rehab-hund gäller att 
sådan hund skall vara tydligt märkt så att det framgår att det är en rehab-hund och vem den tillhör.  

13 §  

Hundar ska hållas kopplade på allmänna vägar, gator och torg och gågator, på gång- och cykelvägar, 
begravningsplatser, parkmark och i kommunens anlagda elljusspår och motionsspår. 

Föroreningar efter hundar ska omedelbart plockas upp på ovan angivna platser.  

Hundar får inte vistas på kommunala badplatser från 15 maj till 15 september. Badplats omfattar det 
område på land och i vattnet som utnyttjas av de badande om inte annat är särskilt anslaget på plats.  

14 §  

Hundar får vistas okopplade på de områden där kommunen anordnat hundrastgårdar och 
hundrastplatser förutsatt att ägare eller den som tagit emot hund för tillsyn eller nyttjande eller den 
som tillfälligt vårdar en hund har uppsikt över hunden och att hunden kommer när den kallas på.  

När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband med ägarens namn, adress och telefonnummer. 

Ridning, cykling och löpning 
15 §  

Ridning och cykling får inte ske i kommunens anlagda elljusspår och motionsspår. Ridning, löpning, 
cykling eller liknande är förbjudet i kommunens anlagda skidspår. Det är även förbjudet att rida på 
badplatser, begravningsplatser och kyrkogårdar. 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
§ 16 

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte användas inom det område i Centrala Åtvidaberg, 
som begränsas av Järnvägsgatan, Stenhusgatan, Tehodorsgatan, Adelswärdsgatan, Oxtorgsgatan, 
Järnvägsgatan. (Bilaga 3) 

Inom kommunens övriga områden är det inte tillåtet att utan polismyndighetens tillstånd använda 
pyrotekniska varor på andra tider än nyårsafton och valborgsmässoafton mellan kl 18.00 och 01.00. 

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte användas på kyrkogårdar och begravningsplatser, 
vårdhem och äldreboenden utan polismyndighetens tillstånd. 
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Avgift för att använda offentlig plats 
§ 17 

Kommunen ha rätt att ta ut en avgift när offentliga platser och områden som kommunen jämställt med 
sådana platser används.  

Avgiften får tas ut enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige.  

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
§ 18 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av bestämmelserna i ordningsföreskrifterna 
i 6-11 §§ och 13-16 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket i ordningslagen. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkanden.   
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Bilaga 1 (§ 10, Förtäring av alkohol) 
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Bilaga 2 (§ 11, Tillfällig försäljning) 
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Bilaga 3 (§ 16, Förbud mot användning av fyrverkeri och 
andra pyrotekniska varor) 

 


	Lokala ordningsföreskrifter för Åtvidabergs kommun
	Inledning
	Kungörelse
	Ikraftträdande

	Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
	Lastning av varor med mera
	Containrar
	Markiser, flaggor och skyltar
	Affischering
	Högtalarutsändning
	Förtäring av alkohol
	Tillfällig försäljning
	Hundar
	Ridning, cykling och löpning
	Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
	Avgift för att använda offentlig plats
	Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
	Bilaga 1 (§ 10, Förtäring av alkohol)
	Bilaga 2 (§ 11, Tillfällig försäljning)
	Bilaga 3 (§ 16, Förbud mot användning av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor)

