Lokal ordningsföreskrift
BESLUTAD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-08-27, § 79

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 Norbergs kommun skall upprätthållas.
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.
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:
Kyrkogårdar och begravningsplatser, av kommunen anlagda motions och
skidspår, kommunens badplatser, av förening anlagda motionsspår.
För av förening anlagda motionsspår gäller endast den föreskrift, som framgår av 15 §, andra
stycket.
4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd, enligt 8 § första stycket och 9 §, bör
kommunen ges tillfälle att yttra sig.
LASTNING AV VAROR MM
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.
CONTAINRAR
6 § 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
7 § Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp, så att de skjuter ut över en gång-bana på lägre
höjd än 2,5 meter eller över en cykelbana på lägre höjd än 3,2 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 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
9 § 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.
FÖRTÄRING AV ALKOHOL
10 § Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras, om det inte sker vid arrangemang för vilket
utskänkningstillstånd givits, dels på offentliga platser inom:
Offentlig plats visas på bilagda kartor och benämns som följande:
1. Det område inom centrala Norberg som begränsas av Järnvägsgatan (väg 256) - Tingsgatan –
Engelbrektsgaan – Fältvägen – linje söderut längs Norbergsån till bro vid
tennisplan – gång- och cykelväg till Öjersboområdet – gång- och cykelväg längs
Öjersbogården – Esbjörnsvägen – Fagerstavägen – kv Kronans västra gräns – kv Kronans norra
gräns och dess förlängning till Norbergsån – Norbergsån – gång-vägen norr om
Centralskolan och dess förlängning nordväst om gamla kyrkogården – en linje runt gamla
kyrkogård och dess förlängning nordöst om Centralskolans stora parkering – en linje längs staket
för avspärrning av gruvområde nordväst om Folkets Hus.
2. Kyrkogården vid Gyllentäktvägen – Järnvägsgatan.
3. Kyrkogården vid Karbennings kyrka samt ödekyrkogård ca 2 kom
öster om kyrkan.
4. Campingbadet – Prostudden samt område däremellan, dock ej Camp Norberg.
5. Klackbergsbadet.
6. Flikenbadet.
7. Bågenbadet.
8. Lillsjöbadet.
dels på
9. parkeringen väster om Folkets Park samt det område som begränsas av Linné-vägen (väg 752)
– Täppvägens förlängning söder om gruvmuseet – naturstig från gruvmuseet runt
Mossgruveparken – en linje till staket vid sydöstra hörnet av Folkets Park – södra staketet vid
Folkets Park.

HUNDAR
11 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som
endast tillfälligt vårdar en hund, är skyldig at följa bestämmelserna i 12 §. Det som sägs i denna
paragraf gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst.
12 § Hundar skall hållas kopplade på offentliga platser.
Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom
inhägnade områden.
Hundar får inte vistas på begravningsplatser.
Föroreningar efter hundar skall plockas upp.
13 § Det är förbjudet att bada med hund på kommunens badplatser som i lokala
ordningsföreskrifter är benämnda: Campingbadet, Flikenbadet, Bågenbadet och Lillsjöbadet.
FYRVERKERIER OCH ANDRA PYROTEKNISKA VAROR
14 § Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska
varor (fyrverkerier) enligt följande. Platserna definieras via bilagda kartor.
Tillstånd krävs inte klockan 20.00-02.00 på nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton.
Tillstånd av polismyndigheten krävs för att anordna organiserade större fyrverkerier.
RIDNING OCH LÖPNING
15 § Ridning får inte ske i av kommunen anlagda motionsspår, undantag är Skallbergets
motionsspår.
I av kommunen eller av förening anlagda skidspår är det förbjudet att förflytta sig utan erforderlig
utrustning (skidor) såvida ej preparering utföres.
AVGIFT ATT ANVÄNDA OFFENTLIG PLATS
16 § 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
17 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-7 §§, 8 § första stycket, 9-10
§§ och 12-15 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkanden.
Kartbilagor:
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