Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Leksands kommun
Antagna av kommunfullmäktige den 29 april 2013
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Leksands kommun
Beslutade kommunfullmäktige 2013-04-29 att gälla from 2013-07-01.
Leksands kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1 632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1 617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
§1
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap.
ordningslagen (1993:1 617).
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna
ordningen i Leksands kommun ska upprätthållas. Bestämmelserna i 18 § har till syfte att
hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska
varor.
§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.

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter
om torghandel.
§3
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7§, 8§, 10§, 11§, 12§, 14§, 15§, 18§,
19§ och 20§ enligt dessa föreskrifter bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.
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Definitioner
§4
Allmän plats
Med allmän plats avses i plan- och bygglagen ett område som enligt en detaljplan är avsett för
ett gemensamt behov. Exempel på allmänna platser är gata, gång- och cykelväg, torg eller
parkområde. Om kommunen inte är huvudman för en allmän plats är det normalt en
samfällighetsförening, som består av fastighetsägarna inom detaljplanen, som är huvudman
och som avgör hur den allmänna platsen ordnas, upplåts och underhålls.
Offentlig plats
Uttrycket ”offentlig plats” nyttjas i ordningslagen och i de lokala ordningsföreskrifterna.
Offentlig plats är dels alla ytor som är allmän plats, dels andra ytor inom- och utomhus som
inte är allmän plats men som trots det får användas för någon form av allmän trafik. Det kan
t.ex. vara utrymmen som används för gång-, cykel- eller biltrafik. Dessa områden är i de allra
flesta fall privat ägd mark. De lokala ordningsföreskrifterna gäller, om inte annat anges, på
alla offentliga platser. (se bilaga 1)
Platser som likställs med offentlig plats
Ordningslagen har gett kommunerna en möjlighet att utsträcka tillämpningen av de lokala
ordningsföreskrifterna utöver allmän och offentlig plats. Kommunen kan i
ordningsföreskrifterna bestämma att vissa angivna områden ska likställas med offentlig plats
vid tillämpningen av samtliga eller vissa bestämmelser i ordningsföreskrifterna. Det måste
dock vara områden som är tillgängliga för allmänheten och områdena måste beskrivas tydligt
och väl avgränsat. Det kan t.ex. gälla områden med anläggningar för lek, idrott, camping eller
friluftsliv liksom badplatser, järnvägsområden och begravningsplatser.
I dessa lokala ordningsföreskrifter för Leksands kommun har kommunen beskrivit vissa
områden som ska likställas med offentlig plats. (se bilaga 1)
Sammanhållen bebyggelse
Bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller
parkmark enligt plan- och bygglagen (2010:900) .
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Lastning av varor
§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 Brandkårens arbete
hindras. Inte heller får handikapparkeringar blockeras.

Schaktning, grävning
§6
För att få börja gatu- och schaktningsarbete på kommunägd mark krävs kommunens
medgivande. Kommunens anvisning för grävning i gator, vägar och allmän mark ska följas.
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
§7
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. stenkrossning,
pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Container
§8
Tillstånd av polismyndigheten krävs enligt 3 kap. 1 § ordningslagen för att ställa upp en
container eller ett lastflak på offentlig plats. Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en
container eller ett lastflak som ställs upp på offentlig plats är skyldig att tydligt märka
containern eller lastflaket med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och
telefonnummer. På containern eller lastflaket ska finnas reflexer som ska vara synliga från
alla sidor.
Vid uppställning av container ska avstånd till byggnad väljas så att risken för brandspridning
minimeras . Vidare ska hänsyn tas till framkomlighet och trafiksäkerhet samt att brandposter,
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar ej får blockeras.
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Vegetation, markiser och flaggor
§9
Häckar, grenar från träd, buskar och dylikt får inte på någon gatudel finnas på lägre höjd än
2,4 m över gångbana, 3,2 m över gång- och cykelbana respektive 4,70 m över körbana.
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre
höjd än 2,4 meter, 3,2 m över gång- och cykelbana respektive 4,70 meter över körbana.

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.
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, musik, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande anordning utan tillstånd av
polismyndigheten.

Insamling av pengar
§ 12
Tillstånd av polismyndigheten krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig
tillställning. När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte
tillstånd. Inte heller krävs tillstånd när skolklass samlar in pengar till hjälporganisation, skolresor
och liknande ändamål.

Förtäring av alkohol
§ 13
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats inom ett område, som utmärks
på bilaga 2, annat än i samband med tillåten servering av sådana drycker.
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Camping
§ 14
Camping får inte ske på offentlig plats inom område enligt bilaga 2, annat än på särskild
iordningsställda campingplatser eller av polismyndigheten beslutad tillfällig plats.

Hundar och katter
§ 15
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 16 och 17 §§. Det, som sägs i
denna paragraf, gäller inte ledarhund för synskadad person, för service- och signalhund för
funktionsnedsatt person, för polishund i tjänst eller för hund som polisen gett särskilt tillstånd
Om tillsyn över och hållande av hundar och katter är i övrigt stadgat i Lagen om tillsyn över
hundar och katter, Jaktlagen, Jaktförordningen, Djurskyddslagen samt Miljöbalken.
§ 16
Hund ska hållas kopplad på lekplatser, på idrottsplatser och anläggningar för idrott och
motion eller liknande anläggningar, i friluftsområden, på kyrkogårdar och begravningsplatser,
på av kommunen förvaltade badplatser, på stationsområden för kollektivtrafik samt i
iordningställda motionsspår enligt bilaga 1 punkt a, b, c, d, e, f och g samt på försäljningsplats
medan torghandel pågår.
Hundar får ej under säsong vistas i Granbergets slalombacke, Käringbergsbacken eller i de av
kommunen och föreningars iordningställda skidspår intagna i turist- och skidspårskartor samt
liknande spår, som i terrängen markerats på sätt som godkänts av Leksands kommun.
Hundar får inte bada på kommunens förvaltade badplatser enligt bilaga 1 punkt e, under tiden
1 juni – 31 augusti om inte något annat särskilt angetts för platsen.
§ 17
Föroreningar efter hundar ska plockas upp på allmänna platser inom kommunens tätorter och
byar med sammanhållen bebyggelse, samt inom alla områden som kommunen enligt 2 §
jämställt med offentlig plats.
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Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor
§ 18
För användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor inom kommunens tätorter och
byar med sammanhållen bebyggelse krävs tillstånd av polismyndigheten, dock med undantag
för följande tider:
Nyårsafton: från kl. 20.00 och därpå följande dag till kl. 01.00
Valborgsmässoafton: från kl.18.00 till kl.24.00
Tillstånd av polismyndighet krävs alltid för att anordna organiserade större fyrverkerier
Enligt 3 kap 7 § får användandet av pyrotekniska varor inte innebära någon risk för skada på
eller ge upphov till någon beaktningsvärd olägenhet för person eller egendom.

Sprängning och skjutning med eldvapen mm
§ 19
Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen inom
områden med sammanhållen bebyggelse.
§ 20
På offentliga platser krävs tillstånd av polismyndigheten för användande av luftvapen,
fjädervapen, paintballvapen, pil- eller slangbågar, tillståndspliktig laserpekare, eller
kolsyrevapen.

Ridning, gång och löpning
§ 21
Det är inte tillåtet att rida eller leda en häst i friluftsområden enligt bilaga 1 punkt c samt i de
av kommunen eller föreningars iordningsställda skid- och motionsspår, vilka finns intagna i
turist-, skidspårs-, motions- och vandringsledskartor utgivna av Leksands kommun samt i
andra liknande spår, vilka i terrängen markerats på sätt som godkänts av kommunen.
Ridning eller medförande av hästar får inte ske på kommunens förvaltade badplatser enligt
bilaga 1 punkt e, under tiden 1 juni -31 augusti, om inte något annat särskilt angetts för
platsen.
Gång och löpning är vid snötäckt mark förbjuden i kommunens eller föreningars
iordningställda skidspår.
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Ambulerande handel
§ 22
Ambulerande handel får ej ske utan tillstånd från Leksands kommun inom område som
utmärks på karta i bilaga 3. 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.

Användning av livräddningsutrustning
§23
Livräddningsutrustning som tillhandahålls av kommunen vid badplats, kajområde eller annan
offentlig plats får inte användas för annat ändamål än för vilken den är avsedd.

Avgift för att använda offentlig plats
§ 24
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 kommunfullmäktige antagit.

Undantag
§ 25
Kommunstyrelsen får meddela undantag från bestämmelse i de lokala ordningsföreskrifterna
för Leksands kommun.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
§ 26
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon föreskrift i denna stadga kan
dömas till penningböter enligt 3 kap 22§ andra stycket ordningslagen. I ordningslagen finns
också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
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Bilaga 1.
Offentlig plats
Med offentlig plats avses enligt ordningslagen 1 kap, § 2, första stycket, punkterna 1-4 :
1. Allmänna vägar.
2. Gator, vägar, rastplatser, parkeringsplatser, 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.
4. Andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik.

Andra områden jämställda med offentlig plats i Leksands kommun
a. Lekplatser vilka är belägna:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Gärdessv.-Bergvägen.- Timmermansvägen, Käringberget, Leksand
Sturbåts- Beckoxvägen Käringberget Leksand
Grop- Halvardsgatan, Noret, Leksand
Erkersgattu, Källbergs-Gärdet, Leksand
Kaptes- Trumslagarvägen, Edshult; Leksand
Rönnvägen, Åkerö, Leksand
Sturlindsbacken, Tibble
Lekskulpturparken, Noret, Leksand
Sovholsgattu, Stensveden, Siljansnäs
Parken vid Kyrkan, Siljansnäs
Bystugevägen, Tunsta, Insjön
Vattberget, Insjön
Clasparken
Stengärds-Järnmalmsvägen, Insjön
Per Nils väg, Knippboheden Insjön
Villavägen, Holsåkern, Insjön
Dik Olofs väg, Djura

b. Idrottsplatser, anläggningar för idrott och motion eller liknande anläggningar.
1.
2.
3.
4.

Siljansvallens idrottsplats
Insjöns IP idrottsplats
Tällbergs IP

Hallevi IP Siljansnäs
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c. Friluftsområden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Källan
Limsjön
Solvändan
Åkersön
Vaverön
Lugnets naturreservat

d. Kyrkogårdar och begravningsplatser.
1.
2.
3.
4.

Åhls kyrka i Insjön
Siljansnäs kyrka
Djura kyrka

Leksands kyrka

e. Av kommunen förvaltade badplatser.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Helgbobadet
Opplimmen
Styrsjön
Ålbyn
Västannorsbadet
Hisstjärn- Djura badplats

f. Stationsområde för kollektivtrafik.
1. Leksands resecentrum
2. Insjöns resecentrum
3. Tällbergs station

g. Iordningställda motionsspår
1.
2.
3.
4.
5.

Källans elljusspår
Insjöns elljusspår och dagspår
Siljansnäs elljusspår
Tällbergs elljusspår
Djura elljusspår
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Bilaga 2 - karta.
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Bilaga 3 – karta.
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