ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR
KIRUNA KOMMUN
Beslutade av kommunfullmäktige 1999-05-25 § 98.
Reviderad av kommunfullmäktige 2004-09-13 § 100
Reviderad av kommunfullmäktige 2006-02-13, § 2
Kiruna kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1617).

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 Kiruna kommun skall upprätthållas. Bestämmelsen i 19 § 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.
Bestämmelserna i 19 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom
kommunen.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också
kommunala torghandelsföreskrifter.
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:
-Matojärvi idrottsplats samt Lombia Idrottsområde i Kiruna C
-Idrottsplatserna i Tuolluvaara, Jukkasjärvi, Svappavaara, Vittangi och
Karesuando
-Järnvägsområdet från lokstationen i norr till Övägen i söder med västlig
begränsning av LKAB:s gruvområde (f d Luossajärvi) och östlig av
Järnvägsgatan.
-Kyrkogårdarna/begravningplatserna i Kiruna, Jukkasjärvi, Poikkijärvi, Vittangi,
Lainio, Lannavaara, Karesuando och Tornehamn.
-Kupolen-, Gallerian-, Aktivelhuset- och Galaxen passagerna under tider då
dessa är öppna för allmänheten.

4 § Innan polismyndigheten fattar beslut enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 § och 12 §,
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 eller dålig lukt.
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens
arbete hindras.
Vid inskränkningar på gångbanor och andra ytor skall uppställningen ske på
sådant sätt att de funktionshindrade skall kunna förflytta sig säkert.

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 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentlig plats, t ex
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Containrar
8 § Ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren 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.

Affischering
10 § Affischering, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten 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
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.

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

Förtäring av alkohol
13 § Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats inom centrala
Kiruna med yttre gränser:
-Adolf Hedinsvägen, Gruvvägen, LKAB:s gruvområde (f d Luossajärvis
nordöstra strand), Ljusdalsbacken, Järnvägsgatan, Konduktörsgatan och
tillbaka till Adolf Hedinsvägen. Dessutom även Kyrkans fastighet med
beteckning ”Kyrkan 11” samt Lombia Idrottsområde inkl Folkets Park och
tillhörande parkeringsområde. Aktuella områden har markerats på kartor vilka
fogas till dessa föreskrifter, bilaga 1 och 2.
Spritdrycker, vin och starköl får inte heller förtäras på de platser som enligt 3 §
jämställts med offentlig plats.

Förbudet gäller inte servering av alkoholdrycker som sker inom områdena enligt av
kommunen meddelat serveringstillstånd.

Camping
14 § Camping får inte ske på följande platser: Kyrkogårdar, begravningsplatser,
Järnvägsparken och Ferrumparken.

Hundar och katter
15 § Hundens och kattens ägare, den som tagit emot en hund eller katt för underhåll
eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund eller katt är skyldig att
följa bestämmelserna i §§ 16 och 17. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte
för ledarhund för synskadade personer, service- och signalhundarna eller för
polishund i tjänst.
16 § Hundar/katter skall hållas kopplade inom följande områden:
-Alla detaljplanelagda områden,samt alla med skyltar utmärkta gång- och cykeloch mopedvägar.
Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom
inhägnade områden.
När en hund/katt inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens
namn, adress och telefonnummer.
Hundar/katter får inte vistas på kyrkogårdar/begravningsplatser.
Hundar/katter får inte vistas på lekplats som är offentlig plats.
Hundar/katter får ej vistas i Kupolen-, Gallerian-, Aktivelhuset- och Galaxen
passagerna.
17 § Inom följande områden skall föroreningar efter hundar/katter plockas upp:
-All offentlig plats samt följande platser, som enligt 3 § i dessa föreskrifter
jämställts med offentlig plats:
#Matojärvi idrottsplats samt Lombia Idrottsområde i Kiruna C
#Idrottsplatserna i Tuolluvaara, Jukkasjärvi, Svappavaara, Vittangi och
Karesuando

-Alla med skyltar utmärkta gång-, cykel- och mopedvägar
-Områden inom Kiruna C och Tuolluvaara utmärkta som allmänt område enligt
adresskarta ”Kiruna C 1996”.*
-Samtliga skolgårdar inom hela kommunen

Adressnummerskyltar
18 § Varje fastighet, som tilldelas adressnummer, skall vara försedd med särskild
adressnummerskylt som skall vara placerad på ett från gata eller väg väl synligt
ställe samt hållas i sådant skick att den lätt kan avläsas.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
19 § Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från Kiruna
Sjukhus och de servicehus och grupp/kollektivboenden som framgår av bilaga 3
samt hundvårdsanläggningen.

Avgifter för att använda offentlig plats
20 § 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
21 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 §
första stycket, 11 §, 12 § första stycket, 13-14 §§, och 16-19 §§ kan dömas till
penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
Dessa föreskrifter träder i kraft 2004-10-18.

* Kartan är utelämnad av utrymmesskäl. Den finns tillgänglig hos Kiruna kommun,
polismyndigheten i Norrbottens län (polisen i Kiruna) samt länsstyrelsen i Norrbottens län.

Bilaga 3

FÖRTECKNING ÖVER SERVICEHUS OCH GRUPPBOENDEN/
KOLLEKTIVBOENDEN - KIRUNA KOMMUN
Kollektivboenden:
Luossagården

Föraregatan 35

981 39 KIRUNA

Ängsgården

Centralvägen 8

980 10 VITTANGI

Fjällgården

Geologgatan 12

981 31 KIRUNA

Rosengården

Thulegatan 24

981 31 KIRUNA

Gruppboenden:

Videgården

980 16 KARESUANDO

Servicehus:
Vilan I och II

Skyttegatan 18

981 37 KIRUNA

Thulegården

Thulegatan 24

981 31 KIRUNA

Blomstergården

980 10 VITTANGI

Gruppboende för dementa:

Glaciärvägen 8A-D
981 44 KIRUNA

Mellanboendet

Glaciärvägen 8 E-F

Gruppboenden för utvecklingsstörda:

Finngatan 6
981 31 KIRUNA
Ripvägen 19
981 41 KIRUNA
Videplan 2 H
981 43 KIRUNA
Tarfalavägen 11
981 44 KIRUNA

Kollektivboende för utvecklingsstörda:

Konduktörsgatan 17 C
981 34 KIRUNA

Gruppboenden för psykiskt handikappade:

Glimten, Bromsgatan 12 C
981 36 KIRUNA
Bromsgatan 12 A
981 36 KIRUNA

Korttidshem för omsorgerna:

Tarfalavägen 5 E
981 44 KIRUNA

