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Utkom från trycket  
den 27 december 2010 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Örebro 
kommun; 
beslutade av kommunfullmäktige i Örebro kommun den 24 november 2010, § 
14. 

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 Örebro kommun ska upprätthållas.  
 
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. 
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också 
kommunens föreskrifter om torghandel. För områden som kommunen har 
upplåtit till uteservering gäller också kommunens kvalitetskrav för 
uteserveringar.  
 
3 §  
Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med 
stöd av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas 
med offentlig plats: anläggningar för idrott och motion, badplatser, 
järnvägsområden, begravningsplatser och kyrkoparker enligt vad närmare 
anges i bilaga A till dessa ordningsföreskrifter.  
 
4 §  
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 8§, 9§, 11§, 12§, 13§, 
14§ och 16§ bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.  
 
Definitioner  
5 § 
Allmän plats 
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”Allmän plats” är ett uttryck som används i detaljplaner enligt plan- och 
bygglagen. Allmän plats är sådan gata, gång- och cykelväg, torg, park eller 
annan plats som enligt gällande detaljplan angetts om allmän plats. Allmän 
plats är i huvudsak de gator, parker, torg och liknande som ägs och sköts av 
kommunen.  
 
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 särskilt, på alla offentliga platser.   
 
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 Örebro har kommunen beskrivit vissa 
områden som ska likställas med offentlig plats.  
 

Lastning av varor m.m.  
6 §  
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 
räddningstjänstens arbete hindras.  
 
Schaktning, grävning m.m.  
7 §  
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  
8 §  
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Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. 
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens 
tillstånd.  
 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
9 § 
Tillstånd av polismyndigheten krävs för att använda pyrotekniska varor inom 
det område i centrala Örebro som anges med särskilda begränsningslinjer på 
karta till dessa ordningsföreskrifter, bilaga B. 
 
Utanför detta område är användning av pyrotekniska varor tillåten påskafton, 
valborgsmässoafton och nyårsafton från kl. 16.00 till kl. 01.00 dagen efter. 
Under övriga tider krävs tillstånd av polismyndigheten. 
 
Containrar  
10 §  
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som ska ställas upp på en 
offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller 
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.  
 
Markiser, flaggor, skyltar, mattor, blomsterarrangemang och 
marschaller  
11 §  
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en 
gångbana på lägre höjd än 2,40 m eller över en körbana på lägre höjd än 4,70 
m.  
 
Mattor från butik, blomsterarrangemang och marschaller på allmän platsmark 
får inte förekomma utan tillstånd av polismyndigheten.  
 

Affischering  
12 §  
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.  
 
Reklamskylten (”överdagenskylt”, se bild) ska stå i direkt anslutning till 
entrén i butiken och ska tas in när verksamheten är stängd. Tillstånd måste 
sökas hos polisen för att ha en reklamskylt. Endast angivna typer av 
reklamskylt är tillåtna.  
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Bild på tillåten reklamskylt 

Högtalarutsändning  
13 §  
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  
14 §  
Polismyndighetens tillstånd 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.  
 
Förtäring av alkohol  
15 §  
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats och inom de 
områden som anges i särskild förteckning till dessa ordningsföreskrifter, 
bilaga A.  
 
Öl och cider överstigande 2,25 volymprocent alkohol får inte förtäras på 
offentlig plats inom ett område som anges med särskilda begränsningslinjer 
på karta till dessa ordningsföreskrifter, bilaga B.  
 
Vad som anges i första och andra styckena innebär ingen inskränkning för de 
serveringstillstånd som kan ha meddelats för serveringsställen på offentlig 
och därmed jämställd plats.  
 

Ambulerande försäljning  
16 §  
Ambulerande försäljning får inte ske mellan klockan 20.00 och 06.00 på 
offentlig plats inom ett område som anges med särskilda begränsningslinjer 
på karta till dessa ordningsföreskrifter, bilaga C. För ambulerande försäljning 
på sådan plats inom nyss angivet område krävs polismyndighetens tillstånd.  
 
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.  
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Hundar och katter  
17 §  
Ägare till hund eller katt, den som tagit emot sådant djur för underhåll eller 
nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund eller katt är skyldig 
att följa bestämmelserna i 18 § samt för hundar dessutom reglerna i 19 §. Det 
som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, 
service- och signalhund eller för polishund i tjänst. 
 
18 §  
Hundar och katter ska hållas kopplade på offentlig plats och inom de områden 
som anges i särskild förteckning till dessa ordningsföreskrifter, bilaga A. 
Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom 
inhägnade områden. När en hund eller katt inte hålls kopplad ska den vara 
märkt genom öronmärkning, halsband eller på annats sätt som möjliggör 
kontakt med ägaren.  
 
Hundar och katter får inte vistas på lekplats och badplats som utgör offentlig 
plats. 
 
Hund får inte rastas på begravningsplats. Hund får dock medfölja 
kyrkogårdsbesökare men ska då hållas kopplad.  
 
19 §  
Föroreningar efter hundar ska plockas upp på offentlig plats och inom de 
områden som anges i särskild förteckning till dessa ordningsföreskrifter, 
bilaga A.  
 
Ridning, löpning och cykling 
20 § 
Ridning, cykling och mopedåkning får inte ske i iordningställda löp- eller 
skidspår. Löpning och promenad är förbjudet i anlagda skidspår. Förbuden 
gäller för de löp- och skidspår som anges i bilaga A.   
 
Under tiden 1 maj-30 september får ridning inte ske på de badplatser som 
anges i särskild förteckning till dessa ordningsföreskrifter, bilaga A punkt II. 
 
Nedskräpning m.m. 
21 § 
Nedskräpning är ett brott enligt miljöbalken och regleras därför inte i de 
allmänna lokala föreskrifterna.  
 
Urinering på offentlig plats är ett brott enligt brottsbalken 
(förargelseväckande beteende) och regleras därför inte i de allmänna lokala 
föreskrifterna.  
 
Adressnummerskyltar 
22 § 
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Varje fastighet, som tilldelats adressnummer, ska vara försedd med särskild 
adressnummerskylt.  
 
Det åligger fastighetsägare att på egen bekostnad anskaffa och uppsätta 
adressnummerskylt samt att tillse, att skylten hålls i sådant skick, att den med 
lätthet kan avläsas. 
 

Häckar och dylikt 
23 § 
Fastighetsägare ska tillse att brevlådor, grindar eller växtlighet på tomten inte 
hindrar trafiken eller sikten för denna eller på annat sätt utgör hinder för en 
maskinell renhållning av gata, gångbana eller annan offentlig plats utanför 
tomtområde. Fastighetsägare ska också se till att växtligheten på tomten inte 
skymmer gatubelysning. 
 
Grenar från träd, buskar och dylikt får inte på någon gatudel finnas på lägre 
höjd än 2,50 m över gångbana, 3,50 m över gång- och cykelbana respektive 
4,70 m över körbana. 
 
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 har 
beslutats av kommunfullmäktige.  
 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift  
25 §  
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 6-14 §§, 15 § 
första och andra stycket, 16 §, 18-20 §§ och 22-23 §§ kan dömas till 
penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. I ordningslagen 
finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.  
 
 
Bilaga A till Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Örebro 
kommun 
Områden som enligt 3 § i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Örebro 
kommun ska jämställas med offentliga platser. 
 

1. Anläggningar för idrott samt motionsspår 
A. Anläggningar för idrott 
Alkärret IP 
Hälleboparken    
Björkviksvallen 
Björkvallen  
Brickebackens IP    
Dyltavallen 
Ekeby Almby 



18FS 2010:58 
 
 
 

 
 
 
 

ISSN 0347-1713 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ekängens IP     
Eyrafältet     
Grenadjärvallen    
Hampetorps IP  
Hallskogsvallen 
Hedens IP     
Hovsta IP 
Kilsbergsvallen 
Kilsmovallen 
Kärsta IP  
Lyckevallen 
Lillåvallen 
Lugnets IP 
Lundby IP 
Lyckås 
Mariebergs IP 
Mellringe IP 
Mosjövallen  
Navets IP 
Nya Ekängs IP 
Odenvallen 
Pettersbergs IP    
Rosta gärde 
Skölvboslätt 
Stommens IP  
Stora Mellösa IP 
Sörbyvallen 
Sörbyängen 
Trängens IP     
Täby motoranläggning 
Vintrosa IP 
Vivalla IP 
Åbyparkens IP 
Örnsro IP  
 
B. Motionsspår    
Adolfsbergspåret  
Garphyttan/Ånnaboda spåret 
Hampetorpspåret 
Hovstaspåret 
Karslundsspåret  
Kilsmospåret 
Lillåspåret 
Markaspåret 
Sörbyspåret 
Varbergaspåret  
Venaspåret  
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Vintrosaspåret  
Vivallaspåret 
Ölmbrotorpspåret 
Sanatorieskogen 
Spåret i Brickebacken  
Spåret i Hjälmarsberg 
Spåret i Närkes kil 
Spåret i Skölvboslätt/Glanshammar  
Spåret i Somarro 
Spåret i Öknaskogen,  
 
2. Badplatser 
Badplats omfattar det område på land och i vattnet som utnyttjas av de 
badande och som inte utgör del av campingområde.  
Alnängsbadet  
Dimbobaden  
Hampetorp  
Hästhagen  
Hjälmarbaden  
Katrinelund  
Lången, Kårstaö (privat)  
Lögardammen    
Norsebäck  
Norra Ässundet 
Ramsjön  
Röda sand, Brevensbruk  
Solbergabadet, Kilsmo  
Södra Ånnabosjön    
Tjugestasjön 
Väringsbricka  
Varbergabadet ÖBO 
Vinön, norr  
Vivallabadet  ÖBO 
Väståparken (plaskdamm) 
Åstabadet 
 
3. Järnvägsområden  
Resecentrum/Centralstationen (väntsalen och perrongerna)  
Södra station (perrongerna)  
 

4. Begravningsplatser och parkområden som utgör kyrkopark  
Norra kyrkogården  
Längbro kyrkogård  
Almby kyrkogård  
Nikolai kyrkogård (Södra kyrkogården)  
Olaus Petri kyrkogård  
Mosjö kyrkogård  
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Täby kyrkogård  
Ekers kyrkogård  
Hovsta kyrkogård  
Axbergs kyrkogård  
Kils kyrkogård  
Ervalla kyrkogård  
Stora Mellösa kyrkogård  
Gällersta kyrkogård  
Askers kyrkogård  
Brevens kyrkogård  
Norrbyås kyrkogård  
Lännäs kyrkogård  
Vintrosa kyrkogård  
Tysslinge kyrkogård  
Gräve kyrkogård  
Rinkaby kyrkogård  
Glanshammars kyrkogård  
Lillkyrka kyrkogård  
Ödeby kyrkogård  
Kyrkopark som omger:  
S:t Nikolai kyrka  
Olaus Petri kyrka  
Adolfsbergs kyrka  
S:t Mikaels kyrka och församlingshem (Hjärsta gård)  
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