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Länsstyrelsens i Västernorrlands län kungörelse av beslut
om ändring i lokala ordningsföreskrifter för Örnsköldsviks
kommun;
utfärdad den 9 juli 2008.
(Dnr 258-10250-08)
Kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun har den 16 juni 2008, § 145,
beslutat att ändra 2 §, införa en ny lydelse av 9, 10, 11 och 13 §§, samt ändra 12 §
i gällande lokala ordningsföreskrifter för kommunen enligt följande.
2 § kompletteras med skrivning om att de områden som anges i 10 och 13 §§ om
hund respektive katt jämställs med offentlig plats.
Hundar som ansnittsrubrik i ordningsföreskrifterna ändras till ”Hundar och katter”
Som ny 9 § införs föreskriften ”Hundens eller kattens ägare eller den som vårdar
en hund eller katt ska följa föreskrifterna i 10-11 samt 13 §§.
Som ny 10 § införs lydelsen ”Hund ska hållas kopplad på allmän plats i detaljplanelagt område (=gator, torg och parker, som har upplåtits för sitt ändamål)
samt på lekplatser, badplatser, idrottsanläggningar och begravningsplatser, i
motionsspår och skidbackar, som är tillgängliga för allmänheten. Kopplingstvång
gäller dock inte om verksamheten med hundar bedrivs i kontrollerade former som
vid tävling eller träning där det finns tävlings- ledare eller instruktör”.
Som ny 11 § blir nuvarande 10 § om skyldighet att plocka upp förorening efter
hund: Föroreningar efter hundar ska plockas upp av hundens ägare eller vårdare
på områden dit allmänheten har tillträde – på offentliga platser inom följande
tätorter: Arnäsvall, Billsta, Bjästa, Björna, Bredbyn, Gideå, Gottne, Husum, Köpmanholmen, Långviksmon, Mellansel, Moliden, Sidensjö, Västerhus, Åmynnet,
Örnsköldsvik och Överhörnäs. Se bilagorna 11-17”.
Nuvarande 12 § om undantag för vissa hundar kompletteras med följande
kategori: ”Service- och signalhund som är försedd med tjänstetecken”.

Som ny 13 § införs lydelsen ”När katt inte hålls kopplad ska den vara märkt på ett
sätt som möjliggör kontakt med ägaren (genom microchipmärkning, tatuering
eller via uppgifter på halsband). Denna skyldighet gäller på allmän plats i detaljplanelagt område (= gator, torg och parker, som har upplåtits för sitt ändamål)
samt på lekplatser, badplatser, idrottsanläggningar och begravningsplatser, i
motionsspår och skidbackar, som är tillgängliga för allmänheten”.
Bilagorna 11-17 finns tillgängliga hos Kommunkansliet i Örnsköldsviks kommun.
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