NORA

KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRE
SKRIFTER FÖR NORA KOMMUN
Beslutade av kommunfullmäktige 1995-11-28,§ 126 och träder ikraft 1996-01-01.
Reviderad av kommunfullmäktige 2015-03-18, § 18.
Bilaga 1 reviderad av kommunfullmäktige 1996-12-17, § 143.
Bilaga 2, karta, reviderad av kommunfullmäktige 2013-10-09, § 106.
Nara kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993: 1632) som
bemyndigar kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt Ordnings
lagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpning.

§1
Grundläggande bestämmelse om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i
3 kap, Ordningslagen. Utöver detta skall för kommunen gälla följande ordningsföreskrifter.

§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, bilaga 1.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller även kommunens föreskrif
ter om torghandel. Allmän försäljningsplats är torget i Nora.

§3
Vid tillämpning av 3 kap, Ordningslagen och dessa föreskrifter skall följande områden
jämställas med offentlig plats: anläggningar för lek och idrott, skolgårdar, campingplatser,
badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och kyrkogårdar, en ligt bilaga 1.

§4
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enl igt§§ 7 , 11 , 12 och 17 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 olägenheter genom
damm, spill eller dålig lukt.
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläcknings
utrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.
schaktning, grävning m.m.

§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.
Grävtillstånd krävs för alla schaktningsarbeten i kommunal mark. Ansökan ska vara
inkommen till Bergslagens Kommunalteknik senast tio arbetsdagar före varje arbetes
igångsättande.
Arbeten som innebär påverkan på trafiken ska ha en godkänd TA-plan. Trafikanordnings
plan ska upprättas och insändas till Bergslagens Kommunalteknik för godkännande. l
övrigt hänvisas till "Anvisningar för schaktningsarbeten i gatumark" respektive "Anvis
ningar för schaktningsarbeten i parkmark".

Störande buller

§7
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex stenkrossning ,
pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

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 gängbana på
lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. Trottoarer ska
hållas rena från skyltar och andra föremål i syfte att förbättra framkomligheten för rull
stolar, barnvagnar, synskadade, rörelsehindrade etc.

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.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anord
ningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att
sätta upp annonser och andra liknande tillkännagivanden som avser näringsidkarens
rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Högtalarutsändning

§ 11
Information, reklam , propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknade utan tillstånd av polismyndig
heten.

Insamling av pengar

§ 12
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om
insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller liknande
tillställning.
För insamling vid framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

Förtäring av alkohol

§ 13
Spritdrycker, vin , starköl och öl får inte, annat än i samband med tilläten servering,
förtäras pä offentlig plats inom Nara stadskärna, enligt bilaga 2, eller på områden jäm
ställda med offentlig plats enligt bilaga 1. Paragrafen gäller inte Trängbo camping.
Hundar och katter

§14
Hundens eller kattens ägare, den som tagit emot hund eller katt för underhäll/nyttjande
eller den som endast tillfälligt värdar en hund eller katt är skyldig att följa bestämmelserna
i 15 och 16 § §. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad
person, för polishund i tjänst, för service och signal hundar, för andra typer av assistans
hundar eller hund, för vilken polismyndighet medgett särskilt undantag . Ovan nämnda
assistanshundar ska bära tjänstehundstecken.
§15
Hundar skall hållas kopplade inom Nara stadskärna, enligt bilaga 2, jämte
Strandpromenaden på sträckan Tullbacken- Trängbo camping .
Hundar får inte vistas på begravningsplats och under tiden 1april till 30 september pä
allmän badplats eller lekplats.
Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen , dock inte inom inhägnade
områden.
Hundar och katter, som vistas på offentlig plats, och därmed jämställt område, skall ha
halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara försedda med
ID-öronmärkning alternativt s.k. chipmärkning.
Affärsinnehavare ska i de fall hundar vistas i affärslokalen tydligt informera om detta
utanför lokalen.
§16
Inom detaljplanelagt omräde och pä offentlig plats, enligt bilaga 1, skall föroreningar efter
hundar plockas upp.
Skjutning med luft- eller fjädervapen m. m.

§ 17
Luftvapen, fjädervapen , pilbågar, slangbågar och paintballvapen fär inte, utan tillständ av
polismyndigheten, användas på offentlig plats och därmed jämställda områden (bilaga 1).
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor
§18

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor inom Nara stadskärna, enligt bilaga 2 och
på offentlig plats inomhus.

Ridning

§ 19
Ridning får inte ske i elljusspär, bilaga 1.

Adressnummerskyltar

§ 20
Varje fastighet, som tilldelats adressnummer, skall av fastighetsägaren förses med
adressnummerskylt, vilken skall vara tydligt läsbar frän gatan.

Avgift för att använda offentlig plats

§ 21
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats
och som står under kommunal förvaltning har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de
grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

§ 22
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av §§ 1-20 kan dömas till
penningböter enligt 3 kap 22 §andra stycket Ordningslagen .
l Ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.

Bilaga 1

Bilaga tilllokala ordningsföreskrifter för Nora kommun.
Offentlig plats (utifrån 1 kap 2 §första stycket 1-4 ordningslagen)
Med offentlig plats avses:
•

Nora stadskärna, enligt bilaga 2. Utöver det även;

• Allmänna vägar.
•

Gator, vägar, torg , parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och
som har upplåtits för sitt ändamål.

• Områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksam het, om de har
upplåtits för detta ändamäl och är tillgängliga för allmänheten.
• Andra landomräden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik.
• Områden jämställda med offentlig plats med vilka avses;

• Skolgårdar: Lärkeskolan, As skola, Gyttorps skola, Järnboas skola och Dalkarlsbergs skola
och Borns friskola .
•

Kommunens samtliga lekplatser.

• Idrottsplatser: Norvalla lP, Ängarna, Gyttorps lP, Pershyttans lP, Järnboas lP,
Dalkarlsbergs lP och Digerberget
• Elljusspår: Hagbyberget och Pershyttan/Digerberget
• Campingplatser: Trängbo.
• Anlagda badplatser: Trängbo, Käppstabadet och Alntorps ö.
• Strandpromenaden .
•

Nora station

• Begravningsplatser och kyrkogårdar: Residenset, Norra kyrkogården , Karlslund
kyrkogärden , Järnboas kyrka, Vikers kyrka , Rockesholms kyrkogård och Grecksäsars kapell.
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