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  06 FS 2012:4  
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tranås 
kommun; 

  

Utkom från trycket  
den 20 januari 2012 

 
beslutade av kommunfullmäktige den 4 april 2011, § 70, reviderade den     
5 december 2011, § 242 
      

 
Tranås kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen 

(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att med-
dela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 
 

 
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 Tranås kommun skall upprätthållas.          
Bestämmelser i 20 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egen-
dom 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 20 § 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 tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall 
med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jäm-
ställas med offentlig plats: 
  

Samtliga idrottsområden, begravningsplatser, badplatsen Hätte, Troll-
sjön, Strånnasjön, Tärenäs, Badplatsen i Sommens samhälle, samt järnvägs- 
och busstationen. 
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4 §  Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första 
stycket 11, 12, 14 §§ andra stycket och 20 § bör kommunen ges tillfälle att 
yttra sig. 
 

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 rädd-
ningstjänstens arbete hindras. 
 

6 §  Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord, 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. 
 
7 §  Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser,  
t.ex. stenkrossning, pålning och nitning får inte ske utan polismyndighetens 
tillstånd. Byggnadsarbeten som kommunen beviljat bygglov för undantas 
från kravet på tillstånd. 
 
8 §  Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container som skall ställa upp 
på en offentlig plats är skyldig att tydligt märka containern med ägarens   
eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. 
 
9 §  Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över 
en gångbana på lägre höjd än 3 meter eller över en körbana på lägre höjd än 
4,5 meter. 
 
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 tillkänna-
givanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. 
 

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. 
 
12 §  Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor   
eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän 
sammankonst eller offentlig tillställning. I ansökan om tillstånd skall arran-
görens namn och ändamålet med insamlingen framgå. 
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När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik 
krävs inte tillstånd. 
 
13 §  Spritdrycker, vin, starköl och öl får inte förtäras inom de områden 
som framgår av § 3 samt  Brunnsparken, Torget, Lennart Hylands torg och 
vid musikpaviljongen (Gapskrattet) vid Stadshuset samt Svartån – västra 
stranden mellan stadshusbron till Väveribron. 
 
14 §  Tillstånd enligt ordningslagen för t.ex. enstaka försäljning m.m. får ske 
med viss restriktion på följande plats:  
 

Förgårdsmark längs Storgatan, Klockareplan, Hylands torg och Torget, 
Torgdagen lyder under annat beslut. På övriga platser krävs polismyndig-
hetens tillstånd. 
 
Om platserna enligt ovan tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig 

omfattning  t.ex. så kallad ambulerande försäljning kan tillstånd meddelas 
utan ansökan om tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen krävs. 
 
15 §  Camping får inte ske på följande platser: 
 
Torg, begravningsplatser, kyrkogårdar, parker och badplatser som ej 

iordningställts för camping. 
 

16 § har upphävts genom Länsstyrelsens beslut den 20 december 2011, dnr 213-7078-
2011 (se 06 FS 2012:3). 
 

17 §  Utöver vad som föreskrivs i lagen (SFS 2007:1150) om tillsyn över 
hundar och katter  skall ägaren eller den som har hand om djuret se till att 
hund hålls kopplad inom följande områden: 
 

Försäljningsplats där torghandel pågår, lekplatser, inom särskilt iordning-
ställda skidbackar, slalombackar, kälkbackar, skidspår och motionsslingor 
samt under tiden 1 mars till 1 oktober i park eller plantering. 
 
Tikar skall under löptiden hållas kopplade inom hela kommunen, dock 

inte inom inhägnat område. 
 

17 § fjärde stycket har upphävts genom Länsstyrelsens beslut den 20 december 2011, 
dnr 213-7078-2011 (se 06 FS 2012:3). 
 

Hund får inte förorena eller orsaka skador m.m. på offentlig plats. 
 

17 § sjätte stycket har upphävts genom Länsstyrelsens beslut den 20 december 2011, 
dnr 213-7078-2011 (se 06 FS 2012:3). 
 
18 §  Inom följande områden skall föroreningar efter hundar plockas upp: 
 



4 

 

Lekplats, park och planteringar samt på gator och trottoarer inom       
detaljplanelagt område. 
 

19 §  Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska 
varor inom detaljplanerade områden. Dock krävs inte tillstånd att använda 
mindre mängder fyrverkeri under nyårs-, påskaftons- och valborgsmässo-
aftons natt. 
 
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter 

från sjukhus, vårdhem och serviceboende. 
 
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor när eldningsförbud     

råder. 
 
20 §  Ridning får inte ske i följande motionsspår: 
 
Inom Illerns naturreservat med därtill hörande förgreningar utanför      

reservatet. 
 
Löpning är förbjudet i följande anlagda skidspår: 
 
Illerns naturreservat med därtill hörande förgreningar utanför reservatet. 
 

21 §  För användning av offentlig plats och område som kommunen jäm-
ställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grun-
der som har beslutats av kommunfullmäktige. 
 
22 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 
och 11 §§, 10 § första stycket, 12 § första stycket, 13 - 16 §§, 18-21 §§ kan 
dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. 
 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och        
förverkande. 
 
 

_____________ 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2012. 
 


