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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Strömsunds kommun 
 
Bestämmelser om allmän ordning och säkerhet finns i ordningslagen 
(1993:1617). Strömsunds kommun föreskriver, med stöd av 1 § i förord-
ningen 1993:1632, följande kompletterande lokala ordningsföreskrifter. 

 
Innehållsförteckning   
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 1 – 4 §§ 
Lastning av varor m.m. 5 § 
Schaktning, grävning m.m. 6 § 
Störande buller 7 § 
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 8 § 
Sprängning och skjutning med eldvapen m.m. 9-10 §§ 
Containrar och andra skrymmande anordningar 11 § 
Markiser, flaggor och skyltar 12 § 
Affischering  13 § 
Högtalarutsändning 14 § 
Förtäring av alkohol 15 § 
Ambulerande försäljning 16 § 
Camping  17 § 
Hundar  18 – 20 §§ 
Motionsspår och vandringsleder 21 § 
Avgift för att använda offentlig plats 22 § 
Dispens  23 § 
Överträdelse av lokal föreskrift 24 § 
 
Bilagor 
1. Platser/anläggningar som ska jämställas med offentlig plats, 3 §  
2. Kartor över områden med förbud mot alkoholförtäring, 15 § 
 
 
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

§ 1  

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på of-
fentliga platser finns i 3 kap ordningslagen. 
 
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser 
om hur den allmänna ordningen i Strömsunds kommun ska upprätt-
hållas. 
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§ 2 

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är of-
fentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1 – 4 i ordningslagen om inte 
annat anges, det vill säga: 

1. allmänna vägar, 

2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovi-
sas som allmän plats och 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 tillgäng-
liga för allmänheten, samt 

4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande an-
vänds för allmän trafik. 

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller även av 
kommunfullmäktige fastställda ”Lokala ordningsföreskrifter för torg-
handel”, Id nr 2:2. 

 
§ 3 

Samtliga lekplatser, skolgårdar, förskolor, motions- och skidspår samt 
begravningsplatser och kyrkogårdar i kommunen förtecknade i bilaga 1 
ska jämställas med offentlig plats vid tillämpningen av 3 kap ordnings-
lagen och dessa föreskrifter. 

 
§ 4 

Kommunen bör få tillfälle att yttra sig innan polismyndigheten fattar 
beslut om tillstånd enligt 7 § (störande buller), 8 § första stycket (fyr-
verkerier och pyrotekniska varor), 9 - 10 §§ (sprängning och skjutning 
med eldvapen), 13 § första stycket (affischering), 14 § (högtalarutsänd-
ning) och 16 § första stycket (ambulerande försäljning).  

 
§ 5 Lastning av varor m.m. 

Den som ansvarar för lastning, transport, lossning och annan hantering 
av gods ska göra vad som behövs för att undvika att allmänheten ut-
sätts 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 så att 
räddningstjänstens arbete hindras. 
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§ 6 Schaktning, grävning m.m. 

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. 
 
§ 7 Störande buller 

Tillstånd av polismyndigheten krävs för arbete som kan orsaka stö-
rande buller för personer på offentliga platser. 
 
§ 8 Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 

Har upphävts genom Länsstyrelsens beslut den 30 september 2015. 
 
Enligt 7 § OL får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av  
Polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, plat-
sens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på el-
ler någon beaktningsvärd olägenhet för person eller egendom. 
 
Sprängning och skjutning med eldvapen m.m. 

§ 9  

Tillstånd från polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning 
med eldvapen.  
 
§ 10 

Tillstånd från polismyndigheten krävs för användning av luftvapen, 
fjädervapen, paintballvapen, pilbågar, slangbellor och likande vapen på 
offentlig plats enligt 2 - 3 §§ dessa ordningsföreskrifter. Tillstånd be-
hövs inte för att använda dessa vapen på en särskild skjutbana inom de-
taljplanelagt område.   

 
§ 11 Containrar och andra skrymmande anordningar 

Ägaren till eller den som använder en container eller annan skrym-
mande anordning, som ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig 
att märka den tydligt med ägarens/användarens namn, adress och tele-
fonnummer. 
 
§ 12 Markiser, flaggor och skyltar 

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över 
trottoar, gångbana eller annat promenadstråk på lägre höjd än 2,20 me-
ter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. 
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§ 13 Affischering 

Tillstånd från polismyndigheten krävs för att sätta upp affischer, an-
nonser eller andra anslag på husväggar, staket, stolpar eller liknande 
som vetter mot en offentlig plats. 

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller 
andra liknande anordningar som är avsedda för affischering. En nä-
ringsidkare behöver inte tillstånd för att sätta upp annonser och andra 
tillkännagivanden som avser hans eller hennes rörelse på den byggnad 
där verksamheten finns. 
 
§ 14 Högtalarutsändning 

Tillstånd av polismyndigheten krävs för information, reklam, propa-
ganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga 
platser genom högtalare eller liknande. 
 
§ 15 Förtäring av alkohol 

Drycker med en alkoholhalt överstigande 2,25 volymprocent får inte 
förtäras på offentliga platser inom markerade områden i tätorterna 
Backe, Hammerdal, Hoting, Gäddede, Rossön och Strömsund enligt bi-
laga 2. 
 
Förbudet gäller även på lekplatser, skolgårdar, vid förskolor, på be-
gravningsplatser och kyrkogårdar förtecknade i bilaga 1. 
 
§ 16 Ambulerande försäljning 

Tillstånd från polismyndighet krävs för ambulerande försäljning på of-
fentlig plats av andra varor än tryckta skrifter samt välgörenhets- och 
demonstrationsmärken. 

Med ambulerande försäljning menas gatuförsäljning som i obetydlig 
omfattning tar offentlig plats i anspråk och som därför inte kräver till-
stånd enligt 3 kap 1 § ordningslagen. 
 
§ 17 Camping 

Camping får inte ske på offentliga platser annat än på särskild iord-
ningställd campingplats. 
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Hundar 
 

§ 18  

Det som sägs i 19 – 20 §§ gäller  inte för servicehund för funktionsned-
satt eller för polishund i tjänst. 

§ 19  

Den som äger eller vårdar en hund är skyldig att  

• se till att hunden inte vistas på lekplatser förtecknade i bilaga 1, 

• se till att hunden hålls kopplad på samtliga offentliga platser enligt 
 2 – 3 §§.  

 
§ 20  

Föroreningar efter hundar ska omedelbart plockas upp inom tätorter 
och längs markerade motions- och skidspår.  

  

§ 21  Motionsspår och vandringsleder 

Hästar får inte vistas i anlagda motions- och skidspår förtecknade i bi-
laga 1.  

I preparerade skidspår förtecknade i bilaga 1, får endast skidåkning fö-
rekomma. 
  
§ 22 Avgift för att använda offentlig plats 

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för användning av offentlig plats 
enligt 2 – 3 §§ om platsen förvaltas av kommunen. Avgiften beslutats av 
kommunfullmäktige. 
 
§ 23 Dispens 

Kommunstyrelsen har rätt att medge tillfälligt avsteg från dess föreskif-
ter om det finns särskilda skäl för det. 
 

§ 24 Överträdelse av lokal föreskrift 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5 – 12 §§, 
13 § första stycket, 14 – 15 §§, 16 § första stycket, 17 – 21 §§ kan dömas 
till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. 
 
I ordningslagen finns dessutom bestämmelser om förelägganden och 
förverkande. 
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Bilaga 1 
 
Platser/anläggningar som ska jämställas med offentlig plats enligt 3 § 
 
Lekplatser  
• Backe: I Skogsparken och Strandparken 
• Hoting: I folkets hus parken 
• Hammerdal: I Hammarparken och Kusdalsparken 
• Strömsund: I Bergeparken, Björnparken, Gullviveparken,  

Höganäsparken, Montörparken, Tingshusparken och Utterparken. 
På Torget. 

 
Skolgårdar  
• Backe: Fjällsjöskolan och Centralskolan 
• Gäddede: Frostviksskolan 
• Hammerdal: Grevåkerskolan med grusplanen mot sjön. 
• Hoting: Centralskolan (inom staketet) 
• Kyrktåsjö: Kyrktåsjö skola 
• Strömsund: Skolgårdar inom markerat område enligt bilaga 2 och 

Bredgårds skola 
 
Förskolor 
• Samtliga förskolor i kommunal regi 
 
Motions- och skidspår 
• Backe: 2,5 km elljusspår. 
• Fyrås: 2,5 km elljusspår. 
• Gåxsjö: 2,5 km elljusspår. 
• Gäddede: 2,5 km elljusspår. 5 km dagspår 
• Hammerdal, Fyråbadet: 2 km och 2,5 km elljusspår. 5 km och 10 km 

dagspår. 
• Hoting: 1 km, 2,5 km, 4 km och 5 km elljusspår. 10 km dagspår. 
• Jormvattnet: 2 km elljusspår. 
• Norråker: 2,5 km elljusspår. 5 km dagspår. 
• Rossön: 2,5 km elljusspår. 5 km och 10 km dagspår. 
• Strömsund, Näsviken: 2,5 km dagspår. 
• Strömsund, Rotnäset: 2,5 km elljusspår. 
• Strömsund, Skidstugan: 1 km, 2,5 km, 3 km och 4 km elljusspår. 5 

km och 7,5 km dagspår 
• Tåsjö östra by: 2,5 km elljusspår 
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Begravningsplatser och kyrkogårdar 
Vid: 
Alanäs kyrka 
Bodums kyrka i Rossön 
Fjällsjö kyrka i Backe 
Gåxsjö kyrka 
Gäddede kyrka 
Hammerdals kyrka 
Ströms kyrka i Strömsund  
Tåsjö kyrka 
Ankarede, Sjoutnäsets och Vikens kapell i Frostvikens församling 
 
Dessutom:  
Gamla kyrkogården i Tåsjö 
Gamla och nya kyrkogårdarna i Strömsund 
 



Hammerdal

Backe

Rossön Strömsund

Hoting

Gäddede

Bilaga 2
Kartor över områden med förbud mot alkoholförtäring enligt § 15

Upprättad 2015-08-10
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