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Allmänna lokala ordningsföreskrifter
för Rättviks kommun
Rättviks 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 tredje kapitlet Ordningslagen (1993:1617,). Bilaga 2
Dessa lokala Ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den
allmänna ordningen i Rättviks kommun skall upprätthållas.

§2

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen, som är offentlig plats enligt
första kapitlet 2 § första stycket 1 - 4 Ordningslagen, om inte annat anges.
För områden, som kommunen har upplåtit till torghandel, gäller också
kommunens Föreskrifter om torghandel, Bilaga 1.

§3

§4

Vid tillämpningen av 3 kapitlet Ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med
stöd av första kapitlet 2 § andra stycket Ordningslagen, Knektplatsen i kvarteret
Kompaniet jämställas med offentlig plats.
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 §, 12
§ och 14 § första stycket, 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. Inte heller får handikapparkeringar blockeras.
Schaktning, grävning med mera
§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, till exempel
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.
Utsändning från högtalaranläggning av tal och/eller musik med så hög volym att
det uppenbart stör den allmänna ordningen på offentlig plats eller i
bostadsområden får inte ske någonstans i kommunen mellan klockan 22.00–08.00
utan polismyndighetens tillstånd.
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Containrar
§8

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, 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 2,3 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,5 meter.

Affischering
§ 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.
För att väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar inom detaljplanerat område
krävs bygglov enligt Plan- och bygglagen 8 kap 3 §. Detta gäller även annonser
och tillkännagivanden.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande
anordningar, som är avsedda för detta ändamål För valaffischer krävs heller inga
tillstånd.

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.

Insamling av pengar
§12

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 skall ske i samband med framförande av gatumusik, krävs inte
tillstånd.

Förtäring av alkohol
§13

Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats inom ett område, som
utmärkts på bilagd karta, annat än i samband med tillåten servering därav. Bilaga 4.
(Reviderad av KF 2006-02-07 § 14)

Ambulerande handel
§ 14
Ambulerande handel får inte ske på parkeringen mellan OK och Snikki,
Knektplatsen och rondellen.
Polismyndighetens tillstånd för ambulerande handel krävs på följande platser:
Storgatan, Vasagatan, gång- och cykelvägen mellan Vasagatan och torget,
Järnvägsgatan, Backavägen (från rondellen till Höök Olles väg) samt Länsväg 301
(från Prästskogsgatan - Knihsgatan).
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Med ambulerande handel avses sådan gatuhandel, som tar offentlig plats i anspråk
endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3
kapitlet 1 § Ordningslagen.

Camping
§ 15
Camping i tält, husvagn, husbil, bil eller övernattning utomhus får inte ske på offentlig
plats och inte heller på de områden som jämställts med offentlig plats i 2 §, såvida
marken inte upplåtits för eller särskilt inrättats för sådant ändamål eller kommunen eller
annan markägare bestämt att camping under viss tid får äga rum där.

Hund- och katthållning
§ 16
Hundens/kattens ägare, den som tagit emot en hund/katt för underhåll eller nyttjande
eller den, som endast tillfälligt vårdar en hund/katt, är skyldig att följa bestämmelserna i
16 §. Det, som sägs i denna paragraf, gäller inte för ledarhund för synskadad person,
*service- och signalhundför funktionshindrad person eller för polishund i tjänst.
(^Reviderad av KF 2001-09-06 § 61)
Om tillsyn över och hållande av hundar och katter är i övrigt stadgat i Lagen om tillsyn
över hundar och katter, Jaktlagen, Jaktförordningen, Djurskyddslagen samt
Hälsoskyddslagen.
§ 17

Hundar skall hållas kopplade på försäljningsplats, medan torghandel pågår, samt på lekoch badplats.
Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom
inhägnade områden.
När en hund inte hålls kopplad, skall den ha halsband på sig med ägarens namn,
adress och telefonnummer.
Hundar får inte vistas på begravningsplatser.
Hundar får inte motioneras i slalombackar inom Rättviks kommun eller i de av
kommunen/föreningar iordningställda skidspår intagna i turist- och skidspårskartor samt
liknande spår, som i terrängen markerats på sätt som godkänts av kommunen.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
§18

Inom planlagt eller tätbebyggt område är det tillåtet att använda fyrverkerier mellan 20.0001.00 på nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton utan tillstånd från
polismyndigheten.
Övriga delar på året, inom planlagt område eller tätbebyggt område, får fyrverkerier endast
användas med tillstånd från polismyndigheten.
Det är förbjudet att använda fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor på kyrkogårdar och
begravningsplatser och närmare än 200 meter från vårdinrättningar och servicehus.

Ridning, löpning och skoteråkning
§19

Ridning får inte ske i de av kommunen eller föreningar iordningställda skid-och
motionsspår, vilka finns intagna i turist-, skidspårs-, motions- och vandringsledskartor
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utgivna av Rättviks kommun samt i andra liknande spår, vilka i terrängen markerats på
sätt som godkänts av kommunen.

Löpning är vid snötäckt mark förbjuden i ovannämnda motionsspår.
Skoteråkning är förbjuden i vissa områden upptagna i "Kungörelse om förbud mot
trafik med motordrivet fordon (teiTängkörning)" utfärdad den 7 juni 1988.
Kopparbergs läns författningssamling 20 FS 1988:27.
Utan särskilt tillstånd av Rättviks kommun får terrängfordon inte
framföras på följande platser:
1. I Rättviks slalombacke med tillhörande skidliftar samt Rättviks golfbana.
2. I de av kommunen och inom kommunen verksamma idrottsföreningars
iordningställda skidspår i Boda, Rättvik, Tammeråsen, Vikarbyn och Furudal.
3. I Boda, Furudal, Vikarbyn och Rättviks tätorter enligt kartor, se Bilaga 6
Förbudet gäller inte:
• Markinnehavaren i fall som avses enligt punkt 2 ovan.
• Köming i samband med spårning eller annat arbete för skidbackes eller i skidspårs
iordningställande eller vidmakthållande.
• Köming i ungeför rät vinkel av skidspår som anses enligt punkt 2 ovan.
• Erforderlig körning för av- och pålastning vid transport av terrängfordon.
Avgift för att använda offentlig plats
§ 20
För användning av offentlig plats och område, som ägs/förvaltas av
kommunen, har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder, som har beslutats
av kommunfullmäktige. Bilaga 3
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
§ 21

Den, som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5 - 9 §§,
10 § första stycket, 11 §, 12 § första stycket, 13 och 14 §§ samt 1 6 - 1 8 §§, kan dömas
till penningböter enligt 3 kapitlet 22 § andra stycket Ordningslagen.

I Ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017

