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ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR
BORLÄNGE KOMMUN
Beslutad av kommunfullmäktige 2010-04-29 § 36
Gäller från och med 2010-06-01
Borlänge 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 Borlänge kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 17§ 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. Bestämmelser i
17§ är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.

3§

Vid tillämpning av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap.
2§ andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: Stora
Tuna begravningsplats, Torsångs kyrkogård/Torsångs griftegård, Amsbergs begravningsplats, Norra Griftegården, Smälla griftegård, Långsjöns badplats, Masenbadet,
Båtstabadet, Uvbergsvikens badplats, Flatnanbadet, Torsångs idrottsplats, Ornäs
idrottsplats, Amsbergs idrottsplats, Tuna Hästbergs idrottsplats, Idkerbergets
idrottsplats samt sportfältet.
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Lastning av varor m m
4§

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 utryckningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

Schaktning, grävning m m
5§

För att få börja gatu- och schaktningsarbete på kommunägd mark krävs kommunens
medgivande. Anvisningar om ”Grävning i allmän mark” skall följas.
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning avfyllnadsmassor,
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
6§

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex stenkrossning,
pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens medgivande.

Containrar
7§

Ägare eller nyttjanderättsinnehavaren till en container uppställd på offentlig plats, skall
tillse att containern förses med tydlig märkning utvisande ägarens eller
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. Polistillstånd krävs.

Markiser, flaggor, banderoller, lösa föremål m m
8§

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.
På gågator får markiser och flaggor inte skjuta ut från fasad mer än 2,00 meter, och ej
ha lägre höjd än 2,30 meter.
Medgivande krävs av kommunen för att sätta upp banderoller och juldekorationer över
offentlig plats.
Kommunens tillämpningsföreskrifter för uppsättande av lösa föremål på gågator och
gångbanor skall följas. Polistillstånd krävs.
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Affischering
9§

Affischer, skyltar, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av
polismyndigheten sättas upp på offentlig plats eller 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.
Olovlig affischering och skyltning kan tas bort, av kommunen eller av kommunen
utsedd entreprenör, på annonsörens bekostnad.

Högtalarutsändningar
10§ 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
11§ Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknade, om
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
När insamling skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd,
om insamlingen sker passivt d v s att bössor eller liknande är placerade på marken.

Förtäring av alkohol
12§ Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats inom centrumområdet
begränsat av Grådavägen Rv 50/70/71 – Tunavägen – Lustbergsvägen – Ritargatan –
Nygårdsvägen – Röda vägen- Kunskapsgatan – Röda vägen -Tjärnavägen Rv 70 Mårdgatan och dess förlängning till Dalälven samt Dalälven (se bilaga 1) eller områden
som därmed jämställes enligt §3 i denna stadga, annat än i samband med tillåten
utskänkning av sådana drycker.

Ambulerande försäljning
13§ Ambulerande försäljning får inte ske inom de områden där ”Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Borlänge kommun” samt i korsningen
Borganäsvägen/Stationsgatan.
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i
anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning (max 2 timmar) och som därför inte
kräver tillstånd enligt 3 kap. 1§ ordningslagen.
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Hundar och katter
14§ Hundens eller kattens ägare eller den som vårdar en hund eller katt är skyldiga att
följa bestämmelserna i 16§. Det som sägs i denna paragraf gäller inte förare av
ledarhund för synskadad person eller förare av service- och signalhund för person
med funktionsnedsättning eller förare av polishund i tjänst.
15§ Hundar skall hållas kopplade inom följande områden: Tätbebyggelse, på
försäljningsplatser där torghandel pågår, på badplatser, på lekplatser, på idrottsplatser
inom friluftsområden vid motionsspår, i bostadsområden samt på begravningsplatser.
Tikar skall under löptiden hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom
inhägnade områden.
Hund som vistas okopplad inom detaljplanelagt område skall ha halsband på sig med
ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara öronmärkt/chipmärkt.
Katt som vistas inom detaljplanelagt område skall ha halsband på sig med ägarens
namn, adress och telefonnummer eller vara öronmärkt/chipmärkt.
Hund eller katt som anträffas lös utan tillsyn får omhändertagas av polismyndigheten
och lämnas till lämplig förvaring.
16§ På offentlig plats inom detaljplanelagt område och därmed jämställda områden enligt
3§ i denna stadga skall föroreningar efter hund och katt plockas upp.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
17§ Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor på följande
platser: Centrum (med begränsning Siljansvägen-Tunagatan-Bygatan- Järnvägsdiket),
Folkets Park (med tillhörande parkeringsytor), Maximparkeringen, Soltorget, Kvarnforsplan, Jaxtorget, Domnarvets centrum, Forssa centrum, Åselby centrum, Kupolenområdet (med tillhörande parkeringsytor) samt Domnarvsvallen.
Vidare erfordras tillstånd för användning av pyrotekniska varor inom ett område upp till
250 m från närmaste byggnad vid följande ålderdomshem, servicehus och sjukvårdsinrättningar: Borlänge Sjukhus/Sjukhem, Oxen, Hagbacksgården, Hagalund, Tjärna
Ängar, Täppgatan 34, Tunagården, Åkershem samt Hessegården.

Camping
18§ Camping får inte ske på torg, i parker, på begravningsplatser, kyrkogårdar och
därmed jämställda platser. Vidare får camping ej ske på offentlig plats inom
detaljplanelagt område annat än på särskild iordningsställda campingplatser eller
av polismyndigheten beslutad tillfällig plats.
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Badförbud
19 § Bad är förbjudet i Dalälven vid Älvhagen, nedanför Gammelgården.

Avgift för att använda offentlig plats
20§ Om polismyndigheten lämnat tillstånd enligt 3 kap 1§ ordningslagen för att få ta
en offentlig plats eller område som kommunen jämställt med offentlig plats, i
anspråk, har kommunen rätt att ta ut en ersättning för användning av platsen
enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
21§ Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon föreskrift i denna stadga kan
dömas till böter eller penningböter enligt 3 kap 22§ 2 st ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
Polismyndighet enligt denna ordningsstadga är Polismyndigheten i Dalarna.
___________________________
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