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Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige i Falu kommun beslutade den 10 
december 2009, § 186 om ändring av § 2 och § 17 i Allmänna 
lokala ordningsföreskrifter för Falu kommun så att lydelsen 
blev enligt nedan: 
2 § 
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är 
offentliga platser enligt 1 kap 2 § 1-4 st ordningslagen, om inte annat 
anges. Bestämmelserna i § 17 och § 17a är även tillämplig på andra än 
offentliga platser inom kommunen. 
 
För områden som kommunen upplåtit till torghandel (allmän 
försäljningsplats) gäller kommunens föreskrifter om torghandel. 
 
17 §  
Det är förbjudet att utan polismyndighetens tillstånd använda 
pyrotekniska varor i Falun inom områden begränsade av:  
1. Nybrogatan – Trotzgatan – Korsnäsvägen – Gruvgatan – Myntgatan 
– Stigaregatan och Engelbrektsgatan, 
2. Regementsvägen – Lugnetleden – Svärdsjögatan – Vasagatan och 
Herdinvägen samt 
3. Fängelsebacken – Villavägen – Lorichsvägen – Linnévägen – Gahns 
väg – Tallbacksvägen – Kyrkbacksvägen – Kyrkogårdsgränd – 
Seminarievägen och järnvägen. 
 
 



 
Det är även förbjudet att utan polismyndighetens tillstånd använda
pyrotekniska varor inom ett område upp till 250 m fr
byggnad vid följande ålderdomshem, servicehus och 
sjukvårdsinrättningar; Gruvrisgården, Herrhagsgården, 
Brittsarvsgården, Bjursåsgården, Hosjögården, Korsnäsgården, 
Källegården, Lyssfallet, Risholnsgården, Servicehuset Norshöj
Servicehuset Skoghem, Servicehuset Smedjan, Vårdcentralen 

 

 
ån närmaste 

den, 

rycksbo, Vårdcentralen Norslund och Vårdcentralen Svärdsjö. 

ingslagen. Områdena i första och andra 
tycket framgår av bilaga 3. 

föra 
sföreskrifter för Falu 

n av lydelsen enligt nedan: 

a pyrotekniska 

h 
tadsdelen Gamla Herrgården. Områdena framgår av bilaga 3. 

va föreskrifter genast kungöras i länets 
rfattningssamling.  
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För användning av pyrotekniska varor utanför dessa område krävs 
tillstånd enligt 3 kap 7 § ordn
s
 
Kommunfullmäktige i Falu kommun beslutade även att in
en § 17a i Allmänna lokala ordning
kommu
17a § 
Förbudet att utan polismyndighetens tillstånd använd
varor i Falun enligt 17 § ska även omfatta den gamla 
trähusbebyggelsen i stadsdelen Östanfors, stadsdelen Elsborg oc
s
 
Enligt 2 § Förordning (1993:1632) med bemyndigande för 
kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter 
enligt ordningslagen (1993:1617) ska kommunens beslut att 
anta, ändra eller upphä
fö
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