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1

Inledning

Lokala ordningsföreskrifter för Arboga kommun antogs av kommunfullmäktige den 28 augusti 1997. Den reviderade versionen av de lokala
ordningsföreskrifterna antogs av kommunfullmäktige den 26 mars 2009.
Syftet med lokala ordningsföreskrifter är att säkerställa den allmänna
ordningen på offentlig plats inom Arboga kommun. De lokala ordningsföreskrifterna är ett lokalt komplement till de grundläggande regler om
ordning och säkerhet på offentlig plats som finns i 3 kap ordningslagen.
Kompletterande bestämmelser som berör offentlig plats finns även i annan
lagstiftning, exempelvis i renhållningslagen, miljöbalken eller plan- och
bygglagen.
De lokala ordningsföreskrifterna gäller, om inte annat anges särskilt, på
alla offentliga platser. Kommuner kan i ordningsföreskrifterna också
bestämma att vissa angivna områden ska likställas med offentlig plats vid
tillämpningen av samtliga eller vissa bestämmelser. Det kan exempelvis
gälla områden med anläggningar för lek, idrott eller friluftsliv liksom
badplatser, järnvägsområden och begravningsplatser. I bilaga 1 redovisas
de områden som avses med offentlig plats i Arboga kommun.
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Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
Arboga kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att
meddela 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 Arboga kommun ska upprätthållas.
2§
Föreskrifterna är tillämpliga på samtliga platser inom kommunen som är
offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte
annat anges.
Föreskrifterna gäller även plats som, med stöd av 1 kap 2 § och andra
stycket ordningslagen, jämställs med offentlig plats. För redovisning av 1
kap 2 § första stycket, punkterna 1-4 ordningslagen samt plats som
jämställs med offentlig plats se bilaga 1.
Bestämmelserna i 23-24 §§ är även tillämpliga på andra än offentliga
platser inom kommunen.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också
kommunens torghandelsstadga.
3§
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 6 §, 7 §, 10 § sista
stycket, 11 § första stycket, 12 §, 13 §, 15 § andra stycket, 16 § andra
stycket, 23 § första stycket och 25 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.
Lastning av varor med mera
4§
Avlastning av gods och varor på offentlig plats får inte ske så att fara
uppstår för skada på person eller egendom eller så att framkomligheten på
platsen onödigt hindras eller störs. Avlastning och uppläggning av gods
får inte heller ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och
utrymningsvägar blockeras eller så att räddningstjänstens arbete hindras.
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering på offentlig plats av
ämnen som kan medföra olägenhet genom exempelvis damm, spill eller
dålig lukt, ska nödvändiga försiktighetsmått utföras för undvikande av
sådan olägenhet.
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Schaktning, grävning med mera
5§
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till
att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga
olägenhet.
Störande buller
6§
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser,
exempelvis stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan
polismyndighetens tillstånd.
Containrar, byggnadsställningar med mera
7§
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, byggnadsställning
eller annan anordning som ska ställas upp på en offentlig plats är skyldig
att tydligt märka denna med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn,
adress och telefonnummer. Innan uppställning får ske ska tillstånd ges av
polismyndigheten.
Snöröjning med mera
8§
Se 3 kap 3 § OL för regler gällande röjning av snö och is.
Markiser, flaggor och skyltar
9§
Markiser och flaggor 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. För skyltar gäller 3,0 meter över gångbana samt 4,70 meter
över körbana.
Inom detaljplanelagda områden ska alltid bygglov sökas för nya skyltar
samt för ändring av befintliga skyltar.
Trottoarpratare, försäljningsbord och andra liknande anordningar
10 §
Under förutsättning att ”Riktlinjer för trottoarpratare, försäljningsbord och
andra liknande anordningar” följs, får trottoarpratare, försäljningsbord
och andra liknande anordningar ställas upp utan särskild prövning på:
Järntorgsgatan, Smedjegatan mellan Järntorget och Stora torget samt
Nygatan mellan Kapellgatan och Hökenbergsgränd.
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Riktlinjerna finns på kommunens hemsida och hanteras av tekniska
förvaltningen.
I övrigt krävs polistillstånd.
Affischering
11 §
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av
polismyndigheten sättas på exempelvis husväggar, staket eller liknande
som närmast vetter mot offentlig plats. Anslag får aldrig anslås på träd på
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.
För all affischering inom detaljplanelagda områden på exempelvis
husfasader eller staket och som inte endast är tillfällig, krävs bygglov.
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.
Gatumusikanter får, i samband med att de framför musik, samla in pengar
utan tillstånd från polismyndigheten.
Förtäring av alkohol
14 §
Alkoholhaltiga drycker som överstiger 2,25 volymprocent alkohol får inte
förtäras på offentlig plats inom det område som markeras på kartan i
bilaga 1 och begränsas av Engelbrektsgatan-Tulegatan-ÖsterlånggatanVarvsgatan-Varvsbron-Södra Ågatan-Kungsörsvägen-Gäddgårdsskolans
östra gräns-Borgaregatan-Munkgatan-Herrgårdsgatan-VästermovägenVästerleden-Centrumleden-Skandiagatan-cykelvägen norr om kv Lönnen-
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Stora Brunnsängsgatan jämte de områden i bilaga 1 som jämställs med
offentlig plats.
Alkoholhaltiga drycker, som ej överstiger 3,5 volymprocent alkohol, får
förtäras i samband med matservering inom för detta avgränsade områden.
En förutsättning för servering är att lokalen är godkänd som livsmedelslokal och att livsmedel säljs eller serveras där. Vidare krävs att anordnaren
har tillstånd att utnyttja marken utanför lokalen.
Ambulerande försäljning
15 §
Ambulerande försäljning får inte ske på Nytorget, mellan fastigheterna
Kuriren 1 och Postiljonen 1 samt på torgytan norr om fastigheterna
Kuriren 1 och Postiljonen 1, söder om Centrumleden.
För ambulerande försäljning på Nygatan, Järntorgsgatan och vid Arboga
station 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 kap 1 § ordningslagen.
Camping
16 §
Camping får inte äga rum på offentlig plats inom detaljplanelagt område,
eller på sådan plats som enligt bilaga 1 jämställs med offentlig plats.
Tillfälligt tillstånd kan, på särskilt anvisad plats, medges av polismyndigheten.
Badförbud
17 §
Badförbud gäller från offentlig plats från 100 meter väster om Herrgårdsbron till 200 meter öster om Herrgårdsbron. Badförbud gäller även utefter
Arbogaåns norra sida från Västerbron till Strömsnäsbron.
Fiskeförbud
18 §
I Arbogaån råder, med hänsyn till säkerheten för gång- cykel- och
biltrafik, fiskeförbud från Herrgårdsbron, Kapellbron, Strömsnäsbron,
Västerbron och gång- och cykelbron mellan Norra och Södra Ågatan.
Fiskeförbud gäller även från begravningsplatsen utefter Arbogaåns norra
sida mellan Västerbron och Strömsnäsbron.
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Fiskeförbud råder vid de kommunala badplatserna.
Hamnföreskrifter
19 §
Lokala ordningsföreskrifter för hamn finns. Hamnmyndighet är tekniska
förvaltningen.
Hund och häst
20 §
Hunds 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 21 och 22 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte
för ledarhund för synskadad person eller för polishund, signalhund eller
servicehund i tjänst.
21 §
Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats samt områden jämställda
med offentlig plats enligt bilaga 1, om inte särskilt tillstånd givits.
Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, med
undantag av inhägnade områden.
När en hund inte hålls kopplad ska den vara identifierbar, exempelvis
genom halsband eller reflexväst med ägarens namn, adress och
telefonnummer.
Hundar må ej vistas inom kyrkogårdens område.
Hundar får inte vistas närmare vattenlinjen än 20 meter på de kommunala
badplatserna under perioden 1 juni till 15 september.
22 §
Inom offentlig plats eller områden jämställda med offentlig plats enligt
bilaga 1 ska avföring efter hund och häst plockas upp utan oskäligt
dröjsmål.
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor
23 §
För användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor inom
tätbebyggt område krävs tillstånd av polismyndigheten, dock med
undantag för nyårsafton och valborgsmässoafton från klockan 18.00 fram
till klockan 01.00 därpå följande dag. Följande platser definieras som
tätbebyggt område: Arboga tätort, Götlunda tätort och Medåkers tätort.
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Det krävs alltid tillstånd av polismyndigheten för att använda
pyrotekniska varor på följande platser: centrala delarna av Arboga inom
ett område som begränsas av Herrgårdsgatan, väg 572, Västerleden,
Centrumleden, Skandiagatan, Engelbrektsleden och Stureleden.
24 §
Det är alltid förbjudet att använda alla sorters pyrotekniska varor på
Hjälmaren och i Arbogaån samt närmare än 100 meter från Hällbackens
äldrecenter, Strömsborg, Strandgården och Trädgården i Arboga samt
Götgården i Götlunda.
Luftvapen, fjädervapen med mera
25 §
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på offentlig
plats samt på plats som jämställs med offentlig plats enligt bilaga 1.
Ridning, löpning och cykling
26 §
Ridning eller cykling får inte ske i anlagda eller markerade motionsspår
vid:
- Ekbacksbadet/Södra Skogen
- Norra Skogen/Tallåsen
- Parkuddens idrottsplats i Medåker
- Götlunda skola
- Maxelmossen
- Landskogskärret
Löpning, ridning eller cykling får inte ske i anlagda eller markerade
skidspår vid:
- Ekbacksbadet/Södra Skogen
- Norra Skogen/Tallåsen
- Parkuddens idrottsplats i Medåker
- Götlunda skola
- Maxelmossen
- Landskogskärret
- Jädersskogen
- Haketorp/Golfbanan
Avgift för användning av offentlig plats
27 §
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 beslutats av kommunfullmäktige.
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Överträdelse av lokal föreskrift
28 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 4-7 §§, 9 §,
11 § första stycket, 12 §, 13 § första stycket, 14 §, 15 § första och andra
styckena, 16 och 17 §§, 21-26 §§ kan dömas till böter enligt 3 kap 22 §
andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och
förverkande.
Dessa föreskrifter träder i kraft
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Bilaga 1

Offentlig plats
Med offentlig plats avses enligt ordningslagen kap 1, § 2, första stycket,
punkterna 1-4 :
1. Allmänna vägar
2. Gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas
som allmän plats och som har upplåtits för ändamålet.
3. Områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för
hamnverksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är
tillgängliga för allmänheten
4. Andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande
används för allmän trafik.

Områden jämställda med offentlig plats
Andra områden jämställda med offentlig plats i Arboga kommun:









Kommunala badplatser med angränsande strandområde vid: Högsjön,
Hällarna, Kvarnsjön samt Villagatsbadet
Väntsal och gångtunneln vid Arboga station
Rådhusgården
Kyrkogårdar och begravningsplatser
Motionsspår och skidspår vid: Ekbacksbadet/Södra Skogen, Norra
Skogen/Tallåsen, Maxelmossen, skidstugan vid Landskogskärret samt
Jädersskogen
Parkuddens idrottsplats i Medåker
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Karta
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