Kungsörs kommuns författningssamling

Nr C.1

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungsörs kommun
Antagna av kommunfullmäktige 2003-04-28, § 55
Reviderade av kommunfullmäktige 2018-04-09, § 39
Reviderade av kommunfullmäktige 2019-02-11, § 12
Reviderade av kommunfullmäktige 2019-05-13 § 80
Redaktionell korrigering gjord 2020-09-24 § 16, i denna felaktig hänvisning till paragraf
19-20, justerad till 17-18.
Kungsörs kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) för att säkerställa den allmänna ordningen på offentlig plats inom
Kungsörs kommun.
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i
3 kapitlet ordningslagen (1993:1617).
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Kungsörs kommun ska upprätthållas. Bestämmelserna i 21-22 §§
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 kapitlet 2 § första stycket 1–4 ordningslagen, dvs.
1. allmänna vägar,
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän
plats och som har upplåtits för sitt ändamål,
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamn- verksamhet, om de
har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän
trafik.
om inte annat anges.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.
3 § Vid tillämpningen av 3 kapitlet ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1
kapitlet 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig
plats om de är tillgängliga för allmänheten:
•
•

järnvägsområde, inklusive perronger och väntsal
kyrkogårdar och begravningsplatser,
1 (6)

Kungsörs kommuns författningssamling

•

Nr C.1

Kungsudden, Ekudden, f.d. Folkets Park, Sofiaparken, Karl XI:s promenad,
Åparken.

4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 §,
12 §, eller 13 §, bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.
Lastning av varor m.m.
5 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska 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.
Gångbanor och cykelbanor får inte blockeras vid lastning och annan hantering på sådant sätt att fotgängare eller cyklister tvingas ut i körbanorna.
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 § Polismyndighetens tillstånd krävs för arbete som pågår under tiden kl. 22.00-07.00 och
som orsaker störande buller på offentlig plats, t.ex. bilning, stenkrossning, spontning
och pålning.
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 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 4,50 meter. Från
trottoarkant och 1,50 meter in mot byggnad får inga skyltar eller liknande ställas upp,
detta för att fri passage ska finnas för t.ex. handikappfordon.
Affischering
10 § 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.
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Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål.
Tillstånd krävs inte för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden i form av en affisch som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

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, om
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig
tillställning. I ansökan om tillstånd ska arrangörens namn och ändamålet med insamlingen framgå.
Polismyndighetens tillstånd krävs inte när:
• skolklasser samlar in pengar till hjälporganisationer eller liknande
• insamlingen sker passivt eller i samband med framförande av gatumusik

Ambulerande försäljning
13 § För ambulerande försäljning på andra platser än de platser som kommunen upplåtit
för allmän torghandel, krävs polismyndighetens tillstånd.
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 kapitlet 1 § ordningslagen.
(Se vidare Torghandelsstadgan.)
Badförbud
14 § Bad är förbjudet inom hamnområdet och i närheten av markerade kablar och dessutom är bad förbjudet i öppet vatten inom följande områden: Arbogaån från Runnabäcken till västra stranden av Ekudden.
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Fiske
15 § Fiske får inte äga rum från offentlig plats så att trafik med bilar, cyklar eller fotgängare hindras eller båttrafik och badande störs.
Fiske med kastspö eller flugspö får inte ske:
• från broar över Arbogaån
• båtbryggor vid gästhamnen, Kungsörs varv, Kungsörs Segelsällskap (KSS) och
Kungsörs Motorbåtsklubb (KSMK) bryggor
• badbryggor vid Skillingeudds badplats, Bottens badplats och Ekuddens badplats
Hundar
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 17 och 18
§§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person,
service- eller signalhund för hörselskadade eller för polishund i tjänst.
17 § Hundar får inte medföras eller vistas på Skillingeudds badplats, Bottens badplats och
badet vid Ekuddens camping under perioden 1 juni – 31 augusti. Avgränsningen av
badplatsområdena framgår av dessa kartor:
• Skillingeudds badplats
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• Bottens badplats

• Ekuddens badplats

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom
inhägnade områden.
Hundar får inte vistas på begravningsplatser. Det är dock tillåtet att med kopplad
hund passera gång- och cykelväg som genomkorsar sådant område.

Hundar och katter
18 § När en hund eller katt inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens
namn, adress och telefonnummer eller vara försedd med annan fast anbringad
identifikationsmärkning (t.ex. tatuerat ID-nummer eller elektronisk märkning med
mikrochips e.d.).
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Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
19 § Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte användas inom områden med detaljplan utan tillstånd av polismyndigheten.
20 § Det är förbjudet att använda fyrverkeri och pyrotekniska varor:
• närmare än 300 meter från vårdinrättningarna Syrenen, Ågården, Häggen/Kinnekulle,
Borgen, Kungsringen , Högklinten, Grindstugan, Södergården, Lärken, Mistels och
Tallåsgården samt Kungsörs vårdcentral
• när det är eldningsförbud
Skjutning med eldvapen med mera
21 § Skjutning med eldvapen med mera är otillåten på alla offentliga platser samt på
platser som enligt 3 § i dessa skrifter som jämställs med offentlig plats.
22 § Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på offentlig plats samt
på plats som enligt 3 § i dessa föreskrifter jämställs med offentlig plats.
Avgift för att använda offentlig plats
23 § 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.
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
24 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5–9 §§, 10 § första
stycket, 11 -14 §§ samt 16-22 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kapitlet 22 §
andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
_______________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 maj 2019.
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