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Kommunfullmäktige i Vimmerby kommun har i beslut
den 15 december 2003, § 159 med stöd av 3 kap 8 §
ordningslagen (1993:1617) antagit ny lydelse av lokala
ordningsföreskrifter. Beslutet har enligt 3 kap 13 §
anmälts till länsstyrelsen . Efter länsstyrelsens beslut den
4 februari 2004 har föreskrifterna till följd härav numera
följande lydelse.
ALLMÄNNA LOKALA
ORDNINGSFÖRESKRIFTER
FÖR VIMMERBY KOMMUN

Beslutade av kommunfullmäktige 2003-12-15.
Vimmerby 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 Vimmerby kommun skall
upprätthållas. Bestämmelserna i 19 § har till syfte att hindra att
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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. Bestämmelsen i 19 § är även tillämpliga på andra än
offentliga platser inom kommunen.
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: begravningsplatser, idrottsplatser,
campingplatser, friluftsbad, samt av kommunen för allmänheten
upplåtna lekplatser enligt särskild förteckning, se bilaga 1.
4§
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första
stycket, 11 §, 13 §, 19 §, och 20 § 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.
Om forsling av latrin, avfall eller annan orenlighet är stadgat i
kommunens renhållningsordning.
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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 offentliga platser, t
ex stenkrossning, pålning och nitning får inte ske utan
polismyndighetens tillstånd.

Containrar m.m.
8§

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container,
återvinningsbehållare eller dylikt, 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.
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Affischering
10 §

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av
polismyndig-heten 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 rörelsens 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.

Förtäring av alkohol
12 §

Spritdrycker, vin, starköl och öl, definierade som alkoholdrycker
enligt alkohollagen (1994:1738), får inte, annat än i samband med
tillåten utskänkning därav, förtäras på offentlig plats inom följande
områden:
Vimmerby tätort begränsat av Norra Industrigatan –
Prästgårdsgatan – Ringvägen – Bondebygatan – Lindängsgatan –
Östra Tullportsgatan – Lögstadsgatan – järnvägen. (Bilaga 2)
Södra Vi tätort begränsat av järnvägen – östra, södra och västra
Brunnsparks-gränsen – Storgatan – järnvägen – Parkgatan –
Klockaregårdsgatan – Lantmannagatan – Djursdalavägen – Nygatan –
Hagagatan – Blåsippestigen – Snödroppegränd. (Bilaga 3)
Storebro tätort begränsat av Ringvägen – Klintgatan –
Kvillbacken – RV 34 – Järnvägsgatan – Vimmerbyvägen. (Bilaga
4)
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Ambulerande försäljning
13 §
På andra tider än vad som regleras i torghandelsstadgan får
ambulerande försäljning inte förekomma utan polismyndighetens
tillstånd på följande platser:
Stora Torget, Kyrkogårdsgatan delen Sevedegatan — Rönnbärsgatan,
parkeringsplats öster om Kyrkogårdsgatan.
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.

Camping
14 §
Camping får inte ske på följande platser: torg, allmänna
parkeringsplatser, begravningsplatser, kyrkogårdar, parker och andra
offentliga platser som ej är anlagda och avsedda för camping.
Hundar
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 dessa paragrafer
gäller inte för ledarhund för synskadad person, service-eller
signalhund för funktionshindrad person eller för polishund i tjänst.
16 §
Hundar skall hållas kopplade inom följande områden:
försäljningsplatser, torg-handelsplatser, lek-, idrotts- och
campingplatser. Under tiden 1 april till och med 30 september gäller
samma regler i park eller plantering.
Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock
inte inom inhägnade områden.
Hund som inte hålls kopplad skall ha halsband med ägarens namn,
adress och telefonnummer.
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Hundar får inte vistas på begravningsplatser och de friluftsbad som
redovisats i
3 § med undantag för de särskilt avsatta områden för hundbad som
finns vid Nossenbadet och Stjärneviksbadet.
17§
Inom följande områden skall föroreningar efter hundar plockas upp:
lekplatser, campingplatser, bollplaner, gångbanor, gång- och
cykelvägar, gator, torg, parker-ingsplatser, grönområden där
allmänheten vistas i större omfattning, samt vid de särskilt anordnade
hundbaden.

Katter
18 §
Katter skall hållas kopplade inom följande områden:
försäljningsplatser, torg-handelsplatser, samt lek-, idrotts- och
campingplatser.
Katt som inte hålls kopplad skall ha halsband med ägarens namn,
adress och telefonnummer.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
19 §
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor utan tillstånd av
polismyndighet med undantag av påskafton, valborgsmässoafton
och nyårsafton, fram till klockan 01.00 påföljande dag.
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200
meter från Vimmerby Vårdcentral.

Sprängning och skjutning med eldvapen m.m.
20 §
Tillstånd av polismyndigheten krävs enligt 3 kap 6 § ordningslagen för
sprängning och skjutning med eldvapen inom detaljplanelagt område
samt på offentliga platser inom tätortsbebyggelse.
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Utanför detaljplanelagt område krävs tillstånd för sprängning och
skjutning med eldvapen på offentlig plats, samt inom en radie av
500 meter från sjukhem och andra vårdinrättningar.
21 §
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på
offentlig plats och därmed jämställd plats enligt 3 §.

Ridning, löpning, gång och jogging
22§
Ridning får inte ske i följande motionsspår:

Vimmerby: Elljusspåret, barkspåret runt gamla skjutbaneområdet
samt motionsspår 5 och 10 km (VOK-anläggningen)
Södra Vi: Elljusspåret samt motionsspår 6 och 10 km (Ulfveskog)
Gullringen: Elljusspåret
Storebro: Elljusspåret
Tunn: Elljusspåret
Frödinge: Elljusspåret
Vandringsleden Sevedeleden med anslutningsleder till Södra Vi,
Djursdala och Lönneberga, samt Djursdalarundan.
Gång- och löpförbud gäller för samtliga ovannämnda elljusspår och
motionsspår (ej Sevedeleden och Djursdalarundan) då preparerade
skidspår anlagts vintertid.

Avgift för att använda offentlig plats
23 §
För användning av offentlig plats som står under kommunens
förvaltning har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder
som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
24 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9
§§, 10 § första stycket, 11-14 §§ och 16-22 §§ kan dömas till
penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.
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I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och
förverkande.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2004.

VIMMERBY KOMMUN

08FS 2004:9

Bilaga 1
Idrottsplatser:
• Tunhamra, Tuna
• Lundavallen, Frödinge
• Dalavallen och slalombacken, Djursdala
• Ulfveskog, Södra Vi
• Gullemon och Gullevi, Gullringen
• Ören, Rumskulla
• Bruksvallen, Storebro
• Vimarvallen, Ceosvallen, Vimarskolans idrottsplats,
Gnagaredalens motoranläggning, Västra Skogens skjutbanor
och VOK-anläggningen, Vimmerby
Campingplatser:
• Nossens Camping, Vimmerby
• Anens Camping, Locknevi
Friluftsbad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dammen, Storebro
Solnen, Solnebo
Gränssjön, Tuna
Nyen, Frödinge
Anen, Locknevi
Stjärneviksbadet, Djursdala (hundbadplats)
Kvarndammen, Gullringen
Holmsjön, Rumskulla
Nossen, Vimmerby (hundbadplats)
Borstingen
Försjön

Lekplatser:
Vimmerby: Källängen, Kungsparken, kv. Cypressen,
Höganäsgatan, Kohagen, Hultet, Hagalid, Snövit, Norra Näs,
Lärkgatan, Hällebacka, Sibeliusgatan och Odengatan.
Storebro: Stranden, Skvalmon och björkdungen Centrum
Södra Vi: Björka, Hagaparken, Brunnsparken, vattentornet och
skolan
Gullringen: Tvärgränd, Ångermanland, Källebergsvägen och vid
simhallen
Tuna: Servicehuset
Frödinge: kv. Mars och gångväg vid skolan.

