
Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter

Antagen av KF 2011-04-04 § 70



Inledning
Denna lokala ordningsföreskrift har antagits av kommunfullmäktige i Tranås kom-
mun, med syfte att säkerställa den allmänna ordningen på offentlig plats inom 
Tranås kommun. 

De lokala ordningsföreskrifterna är ett lokalt komplement till de generella bestäm-
melser 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 offent-
lig 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 som berör 
offentlig plats finns även i annan lagstiftning, t.ex. i renhållningslagen och miljö-
balken. 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tranås Kommun



Definitioner 
Allmän plats
”Allmän plats” är ett uttryck som används i detaljplaner enligt plan- och byggla-
gen. 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 huvud-
sak de gator, parker, torg och liknande som ägs och sköts av kommunen.

Offentlig plats
Uttrycket ”offentlig plats” nyttjas i ordningslagen och i de lokala ordningsföre-
skrifterna. Offentlig plats är dels alla ytor som är allmän plats, dels andra ytor 
inom- och utomhus som inte är allmän plats men som trots det får användas för 
någon form av allmän trafik. Det kan t.ex. vara utrymmen som används för gång-, 
cykel- eller biltrafik. Dessa områden är i de allra flesta fall privat ägd mark. De 
lokala ordningsföreskrifterna gäller, om inte annat anges särskilt, 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. Kom-
munen kan i ordningsföreskrifterna bestämma att vissa angivna områden skall 
likställas med offentlig plats vid tillämpningen av samtliga eller vissa bestäm-
melser i ordningsföreskrifterna.
 
Det måste dock vara områden som är tillgängliga för allmänheten och områ-
dena måste beskrivas tydligt och väl avgränsat. Det kan t.ex. gälla områden 
med anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv liksom badplatser, och 
begravningsplatser. 
I dessa lokala ordningsföreskrifter för Tranås har kommunen i 3 § beskrivit 
vissa områden som skall likställas med offentlig plats.
 
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 och 11 §§, 
10 § första stycket, 12 § första stycket, 13 - 16 §§, 18-21 §§ kan dömas till 
penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också föreskrifter om förelägganden och förverkanden. 

Avgift för att använda offentlig plats 
För användning av offentlig plats som står under kommunens förvaltning och 
område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta 
ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.



Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
Beslutade av Tranås kommun kommunfullmäktige § 70 2011-04-04.

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

§ 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 Tranås kommun skall upprätthållas. Bestämmelser 
i 20 § 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. Bestäm-
melsen i 20 § 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: 
Samtliga idrottsområden, begravningsplatser, badplatsen Hätte, Trollsjön, Strånna-
sjön, Tärenäs, Badplatsen i Sommens samhälle, samt järnvägs- och busstationen.

§ 4
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första 
stycket 11,12,14 §§ andra stycket och 20 § bör kommunen ges tillfälle att 
yttra sig.







§ 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, brandsläck-
ningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens 
arbete hindras.

§ 6 
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord, sand, tippning av fyllnadsmas-
sor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett 
sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

§ 7
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t. ex 
stenkrossning, pålning och nitning får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 
Byggnadsarbeten som kommunen beviljat bygglov för undantas från kravet på 
tillstånd.

§ 8
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container som skall ställa upp på en 
offentlig plats är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjande-
rättshavarens namn, adress och telefonnummer.
 
§ 9
Markiser, Flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gång-
bana på lägre höjd än 3 meter eller över en körbana på lägre höjd en 4,5 meter.

§ 10
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndighe-
ten 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 lik-
nande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd 



§ 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.

§ 12
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, 
om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankonst eller of-
fentlig tillställning. I ansökan om tillstånd skall arrangörens namn och ändamålet 
med insamlingen framgå.

När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte 
tillstånd.

§ 13
Spritdrycker, vin, starköl och öl får inte förtäras inom de områden som framgår av 
§ 3 samt  Brunnsparken, Torget, Lennart Hylands torg och vid musikpaviljongen 
(gapskrattet) vid Stadshuset samt Svartån – västra stranden mellan stadshusbron 
till Väveribron.

§ 14
Tillstånd enligt ordningslagen för t ex enstaka försäljning m.m. får ske med viss 
restrektion på följande plats: 
Förgårdsmark längs Storgatan, Klockareplan, Hylands torg och Torget, Torgdagen 
lyder under annat beslut. På övriga platser krävs polismyndighetens tillstånd.

Om platserna enligt ovan tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning  
t. e x  så kallad ambulerande försäljning kan tillstånd meddelas utan ansökan om 
tillstånd enligt 3 kap 1 § ordningslagen krävs. 

för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser 
näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. 



§ 15
Camping får inte ske på följande platser:
Torg, begravningsplatser, kyrkogårdar, parker och badplatser som ej iordning-
ställts för camping.

§ 16
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 18 
och 19 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledar- service- eller 
signalhund eller för polishund i tjänst.

§ 17
Utöver vad som föreskrivs i lag om tillsyn över hundar och katter (SFS 1943:459) 
skall ägaren eller den som har hand om djuret se till att hund hålls kopplad inom 
följande områden:

Försäljningsplats där torghandel pågår, lekplatser, inom särskilt iordningställda 
skidbackar, slalombackar, kälkbackar, skidspår och motionsslingor samt under 
tiden 1 mars till 1 oktober i park eller plantering.

Tikar skall under löptiden hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom 
inhägnat område

Hund får inte vistas på badplatser, skolgårdar, begravningsplatser eller kyrkogård, 
undantag gäller för ledar- service och signalhund. 

Hund får inte förorena eller orsaka skador m.m. på offentlig plats.

Katt skall ha halsband med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara 
märkt på sådant sätt att ägaren kan nås om katten tas om hand.

§ 18
Inom följande områden skall föroreningar efter hundar plockas upp:
Lekplats, park och planteringar samt på gator och trottoarer inom detaljplanelagt 
område.



§ 19
Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor inom 
detaljplanerade områden. Dock krävs inte tillstånd att använda mindre mängder 
fyrverkeri under nyårs-, påskaftons- och valborgsmässoaftons natt.

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från sjuk-
hus vårdhem och serviceboende. 

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor när eldningsförbud råder.

§ 20
Ridning får inte ske i följande motionsspår:
Inom Illerns naturreservat med därtill hörande förgreningar utanför reservatet. 

Löpning är förbjudet i följande anlagda skidspår:
Illerns naturreservat med därtill hörande förgreningar utanför reservatet.

§ 21
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med så-
dan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslu-
tats av kommunfullmäktige.

§ 22
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 och 11 §§, 10 
§ första stycket, 12 § första stycket, 13 - 16 §§, 18-21 §§ kan dömas till pen-
ningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Dessa föreskrifter träder i kraft 2011-05-02, antagen av Kommunfullmäktige 
2011-04-04, § 70.



Tranås kommun
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