
 

Lokala föreskrifter - 
Ordningsföreskrifter 
Gäller från och med den 1 januari 1998 

 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Östersunds kommun. Meddelade genom beslut av 
kommunfullmäktige den 1 december 1997; reviderade den 17 december 2002, 21 juni 2016, 27 
april 2017 samt 23 september 2021. 

Östersunds kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordnings-
lagen (1993:1617). Dessa föreskrifter trädde i kraft den 1 januari 1998. Revideringen den 17 
december 2002 trädde i kraft den 1 januari 2003. Revideringen den 21 juni 2016 trädde i kraft 
den 20 juli 2016. Revideringen den 27 april 2017 trädde i kraft den 28 maj 2017. Revideringen 
den 23 september 2021 trädde i kraft 15 oktober 2021. 

Dokumentet består av sex sidor. Bilaga 1 och 2 finns separat. 
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Föreskrifternas innehåll och tillämpnings-
område 
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 Östersunds kommun ska upprätthållas. Bestämmelserna i 

19 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom 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 19 § 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 ska, med stöd 

av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med 

offentlig plats: Be-gravningsplats, elljusspår och motionsspår enligt bilaga 1, 

Bynäsets fritidsområde enligt bilaga 1 och 2 samt, när sjö är isbelagd, Storsjön 

mellan Östersund och Frösön med begränsning i söder av en linje mellan bryggan 

vid Frösö sjukhus och vattenverket vid Minnesgärdet och i norr av en linje mellan 

Frösö båthamn och reningsverket i Göviken. 

4 § Innan polismyndighet fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 9 § första stycket, 

10 §, 18 § och 20 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

Lastning av varor, m m 
5 § 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, brandsläck-

ningsutrustning 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 fyll-

nadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker 

på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. 
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Störande buller 
7 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, till 

exempel stenkrossning, pålning, spåntning, borrning, spettning och nitning, får inte 

ske mellan kl. 21.00 och 07.00 utan polismyndighetens tillstånd. 

Markiser, flaggor och skyltar 
8 § Markiser, flaggor, flaggspel, banderoller och skyltar får inte sättas upp så att de 

med sin lägsta del skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller 

över en körbana på lägre höjd än 4,70 meter. Sådana anordningar får inte sättas upp 

så att de skymmer trafik eller trafikskyltar. 

Affischering 
9 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndig-

heten 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 när-

ingsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser närings-

idkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. 

Högtalarutsändning 
10 § Information, reklam, musikutsändning, propaganda eller andra budskap som 

riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller likn-

ande utan tillstånd av polismyndigheten. 

Förtäring av alkohol 
11 § Spritdrycker, vin, starköl, annan jäst alkoholdryck såsom bland annat cider, 

samt folköl får inte förtäras inom det område i Östersunds centrum som begränsas i 

öster av Regementsgatan, i söder av Gränsgatan – i en linje i dess förlängning ner 

till Storsjön, i väster av Storsjöns strand och i norr av Arkivvägen – en linje i dess 

förlängning ner till Storsjön annat än i samband med tillåten servering av sådana 

drycker. 

Ambulerande försäljning 
12 § Ambulerande försäljning får inte ske inom det område i Östersunds centrum 

som begränsas i öster av Rådhusgatan, i söder av Gränsgatan, i väster av Strand-

gatan och i norr av Fältjägargränd, i Badhusparken, på Sjötorget eller på det 
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område av isbelagd sjö mellan Östersund och Frösön som enligt 3 § jämställs med 

offentlig plats. 

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 § ordningsstadgan. 

Camping 
13 § Camping inom områden som utgör eller jämställs med offentlig plats får 

endast ske på för ändamålet särskilt anvisade platser, samt under de tider som 

särskilt föreskrivits. På campingplatserna gäller av Sveriges Campingvärdars 

Riksförbund (SCR) utfärdade ordningsföreskrifter. 

Hundar 
14 § Hundens ägare eller den som tagit hand om en hund är skyldig att följa 

bestämmelserna i 15 och 16 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för 

ledarhund för synskadad, polishund i tjänst och service- och signalhund. 

15 § Hundar ska hållas kopplade inom följande områden: På försäljningsplats för 

torghandel, medan torghandel pågår, på begravningsplatser enligt bilaga 1, på 

offentlig plats under tid den tas i anspråk för offentlig tillställning, i särskilt iord-

ningställda skidbackar, kälkbackar, elljusspår och motionsspår samt under tiden 

från och med den 1 maj till och med den 15 september i parker och planteringar. 

När en hund inte hålls kopplad ska den vara märkt med halsband eller genom öron-

märkning eller på annat sätt så att ägaren kan identifieras. 

16§ Inom följande områden ska föroreningar efter hundar plockas upp: Gatumark, 

gångbanor, cykelvägar, torg, anlagda parker och grönytor där regelbunden gräs-

klippning sker, samt i särskilt iordningställda lekplatser, skidbackar, kälkbackar, 

elljusspår och motionsspår. 

Katter 
17 § Kattens ägare eller den som tagit hand om en katt ska se till att katten är märkt 

med halsband eller genom öronmärkning eller på annat sätt så att ägaren kan 

identifieras. 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
18 § Pyrotekniska varor får inte användas inom ett område i Östersunds centrum 

som begränsas i öster av Rådhusgatan, i söder av Gränsgatan, i väster av Storsjöns 

strand och i norr av Arkivvägen utan tillstånd av polismyndigheten. 



 

Lokala föreskrifter - Ordningsföreskrifter 5 (6) 

19 § Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från 

följande platser: Östersunds sjukhus, Sollidens sjukhem, Mariedals sjukhem, 

Björkbacka servicehus, Brun- kullans servicehus, Hemgården i Fåker, Härads-

gården i Lit, Körfältets servicehus, Lägdvägens servicehus, Ljungens servicehus, 

Lugnviks servicehus, Lövberga servicehus, Midgård servicehus, Solberg service-

hus, Valla servicehus, Vickervägen 50 servicehus, Västervik servicehus, Torvalla 

servicehus, Ängegården och Löjtnantsvägens sjukhem i Brunflo. Detsamma gäller 

stallarna och hagarna på Östersunds travbana, Frösö Ridcenter, Vålbackens ridan-

läggning och Knytta ridanläggning samt Djurparken Frösö Zoo, Djursjukhuset och 

Jamtli. 

Sprängning och skjutning med eldvapen 
m m 
20 § Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen och pilbågar som inte är leksaker 

får inte användas på offentlig eller därmed jämställd plats utan polismyndighetens 

tillstånd 

Ridning, cykling och löpning m m 
21 § Ridning, körning med häst och vagn och cykling är förbjudet i av kommunen 

anlagda motionsspår och skidspår enligt bilaga 1. Förbudet gäller såväl sommar- 

som vintertid. Förbudet gäller inte cykling sommartid på av kommunen anlagda 

motionsspår avsedda för terräng-/cross country- och downhillcykling. Att gå och 

löpa är förbjudet i av kommunen anlagda skidspår. Förbudet gäller hela spårbädden 

inklusive skatespår och klassiska spår. Körning med skoter är förbjudet i av kom-

munen anlagda skidspår med undantag av körning för spårpreparering. Förbuden 

gäller på sträckningar utanför det statliga naturreservatet Rannåsen. 

Bynäsets fritidsområde 
22 § Inom hela område A som avgränsas på kartbilaga Bynäset (bilaga 2) gäller 

följande, 

a. Det är förbjudet att elda. 

b. Det är förbjudet att gräva, schakta eller utföra andra åtgärder som kan förändra 

markförhållandena, utan polismyndighetens tillstånd. 

c. Det är förbjudet att passera staketet som skiljer frizonen från skyddsobjektet. 

d. Ridning är inte tillåtet. 

23 § För delområdena B, del av norra udden samt C, strandremsan vid före detta 

skjutmålet (bilaga 2), gäller förutom ovanstående punkter 22 § a-d även att marken 

inte får beträdas. 
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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 beslut-

ats av kommunfullmäktige. 

Överträdelser av lokal ordningsföreskrift 
25 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-8 §§, 9 § 

första stycket, 10-11 §§, 12 § första stycket, 13-14 §§, 15-23 §§ kan dömas till 

penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 


