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Nordanstigs kommun föreskriver följande med stöd av 3 kap. 8 § ordningslagen 
(1993:1617) och av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och 
länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

§ Bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. 
ordningslagen (1993:1617). Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare 
bestämmelser för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats i Nordanstigs 
kommun. Bestämmelserna i 18 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom 
skadas till följd av pyrotekniska varor. 

Utöver ordningsföreskrifterna finns lagar, författningar och föreskrifter som är tillämpbara 
för flertalet av de regleringsområden som dessa lokala ordningsföreskrifter omfattar. 

§ Allmänna ordningsföreskrifter är tillämpliga på alla platser i kommunen som är offentlig 
plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1–4 ordningslagen, om inte annat anges, det vill säga: 

 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 hamnverksamhet, om de 
har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten 

 andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän 
trafik. 

2 § 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: 

Begravningsplatser 

 Bergsjö kyrkogård 

 Gnarps kyrkogård 

 Harmångers kyrkogård 

 Hassela kyrkogård 

 Ilsbo kyrkogård 

 Jättendals kyrkogård 

Friluftsbad 

 Barrtjärn i Älgered 

 Bjärtsjön väster om Ilsbo 

 Gårdsjön norr om Gnarp 

 Hasselasjön i Kyrkbyn, Hassela 

 Håckstabadet i Jättendal 

 Kittesjön, Storvikssten väster om Yttre 

 Liabadet, Vattlångssjön 

 Krusbadet, Grännsjön i Baståsen 

 SGU-badet i Högen 



 Sörsjöbadet nordväst om Strömsbruk 

Idrottsanläggningar 

 Bjälkvallen i Stocka 

 Dvästa idrottsplats 

 Gnarps idrottsplats 

 Ilsbo idrottsplats 

 Råsjövallen i Bergsjö 

 Strömsbruks idrottsplats 

 Åvallens idrottsplats i Harmånger 

 Ånäslid idrottsplats 

Motionsspår 

 Bergsjö 

 Gnarp 

 Hassela 

 Ilsbo 

 Jättendal 

Samtliga skol- och förskolegårdar samt allmänna lekplatser. 

3 § Innan Polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 12 § första stycket, 13 §, 
18 § eller 19 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

Lastning av varor med mera 

4 § Vid lastning, transport, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för 
åtgärden se till att allmänheten inte utsätts för tillfälliga olägenheter såsom buller, damm, 
spill och dålig lukt. 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller så att räddningstjänstens 
arbete hindras. 

Schaktning, grävning med mera 

5 § 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 

6 § Åtgärder som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, exempelvis 
stenkrossning, bilning, pålning med mera, får inte ske utan Polismyndighetens tillstånd på 
lördagar och helgdagar. 

  



Märkning av containrar 

7 § Ägare eller nyttjanderättshavare till en container som ställs på offentlig plats är skyldig 
att tydligt märka denna med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och 
telefonnummer. 

Container får inte placeras så utrymning av byggnad försvåras. Öppen container 
innehållande brännbart material får inte placeras närmare än 8 meter från fasad. 

Växlighet från tomt 

8 § Innehavare av fastighet skall förhindra ut- och uppväxande växtlighet vid tomtgräns 
såsom buskar, häckar och träd. Om inget annat framgår av följande skrivningar skall fri 
höjd för växtlighet vara 2,5 meter över gångbana, 3,2 meter över cykelbana och 4,6 meter 
över körbana. Växtligheten får inte inkräkta på gångbanans, cykelbanans eller körbanans 
bredd. 

På tomt, med egen utfart mot gata, får höjd på växtligheten högst vara 0,8 meter över 
körbanan på en sträcka av 2,5 meter på vardera sidan om utfarten och åt vardera håll utmed 
fastighetens gräns. 

På hörntomt, vid gata eller cykelbana, får höjd på växtligheten vara högst 0,8 meter räknat 
från körbanornas närmsta kant och skärningspunkt och 10 meter åt vardera håll. 

Adressnummerskyltar 

9 § Ägare av fastighet inom områden med detaljplan, som tilldelats adressnummer, är 
skyldig att anskaffa, uppsätta och bekosta adressnummerskylt. 

Skylten ska vara tydlig, hållas i sådant skick och placerad på sådan plats att den är lätt att 
avläsa. Siffrornas höjd ska vara minst 8 centimeter. Skylten ska vara tillverkad av 
beständigt material och uppsatt mot den väg som avses med adressen. 

Placering av markiser, flaggor, skyltar och banderoller 

10 § Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över gångbana på 
lägre höjd än 2,5 meter, cykelbana på lägre höjd än 3,2 meter eller över körbana på lägre 
höjd än 4,6 meter. För uppsättningen av banderoll gäller en lägsta höjd om 3,5 meter över 
gångbana och 5,6 meter över körbana. Markiser, flaggor, skyltar och banderoller får inte 
placeras så att de skymmer trafikskylt. 

Affischering med mera 

11 § Affischer, banderoller, annonser, klistermärken eller liknande anslag får inte utan 
tillstånd av Polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, träd, stolpar, el- och 
teleskåp, transformatorbyggnader, pumpstationer eller liknande som vetter mot offentlig 
plats. 

Tillstånd av Polismyndigheten behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller 
andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd av 
Polismyndigheten för näringsidkare att sätta upp annonser, affischer och andra 
tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad, eller inom ytor som 
prövats lämpliga genom bygglov eller bygganmälan, där rörelsen finns. Skyltar kan dock 
kräva särskilt tillstånd enligt annan lagstiftning. 

Kravet på tillstånd enligt denna paragraf gäller inte för affischering vid allmänna val. 



Högtalarutsändning 

12 § 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. 

Camping 

13 § Tältning och camping får inte ske på torg, i parker, på begravningsplatser och 
kyrkogårdar. 

Tältning och camping får inte heller ske på offentlig plats, eller inom område som 
jämställts med offentlig plats enligt 3 § i dessa föreskrifter, annat än på särskild 
iordningställd campingplats om platsen ligger inom detaljplanelagt område. 

Hundar och hästar 

14 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som 
endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 16 och 17 §§. 
Detsamma gäller den som rider, leder eller på annat sätt framför häst. 

Det som sägs i 16 och 17 §§ gäller inte för Polismyndighetens tjänstehundar, 
räddningshundar eller assistanshundar när dessa hundar är i tjänst. Assistanshundar är 
hundar tränade för att hjälpa personer med funktionsnedsättning. Exempel på 
assistanshundar är ledarhundar för synskadade, signalhundar för hörselskadade och 
servicehundar för rörelsehindrade. 

15 § Hundar ska hållas kopplade på offentliga platser inom områden med detaljplan, på 
lekplatser i anslutning till bostadsområden, förskolor och skolor, i de motionsspår och på 
de begravningsplatser som nämns i 3 § i dessa föreskrifter samt i naturreservat där det av 
reservatföreskrifter framgår att hundar ska vara kopplade. 

Hund som anträffas lös utan tillsyn får omhändertas av Polismyndigheten och lämnas till 
lämplig förvaring. 

Hundar får inte vistas på badplatser, som nämns i 3 § i dessa föreskrifter, under perioden  
15 maj–15 september. Detsamma gäller för hästar. 

16 § Förorening efter hund och häst ska omedelbart plockas upp på offentliga platser inom 
områden med detaljplan, på offentliga platser med gräs som klipps samt inom de områden 
som jämställts med offentlig plats enligt 3 § i dessa föreskrifter. 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

17 § Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte utan tillstånd av Polismyndigheten 
användas inom Nordanstigs kommun. Tillstånd av Polismyndigheten behövs inte från 
klockan 21.00 på nyårsafton och valborgsmässoafton till klockan 01.00 därpå följande dag. 

Skjutning med luftvapen och fjädervapen med mera 

18 § Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen samt pil- eller slangbågar får inte användas på 
offentlig plats eller inom område som jämställts med offentlig plats enligt 3 § i dessa 
föreskrifter. Undantag kan medges genom tillstånd av Polismyndigheten för 
idrottsutövning som innefattar dessa skjutvapen. 

  



Avgift för rätt att använda offentlig plats 

19 § Kommunen kan ta ut avgift för rätt att använda offentlig plats eller för område som 
jämställts med offentlig plats enligt 3 § i dessa föreskrifter. En sådan avgift ska vara 
fastställd av kommunfullmäktige eller av den nämnd eller det utskott som genom 
delegation från kommunfullmäktige har befogenhet att fastställa sådan avgift. 

Förtäring av alkohol 

20 § Drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol får inte förtäras inom 
följande områden såvida inte tillstånd för servering enligt alkohollagen (2010:1622) finns: 

 på de badplatser som nämns i 3 § i dessa föreskrifter 

 på de idrottsanläggningar som nämns i 3 § i dessa föreskrifter 

 inom de områden av Bergsjö, Gnarp, Harmånger, Hassela och Mellanfjärden som 
markerats i bilagda kartor och som utgör offentlig plats eller som jämställts med 
offentlig plats enligt 3 § i dessa föreskrifter. 

Dispens 

21 § Om särskilda skäl föreligger har kommunen rätt att meddela avsteg från dessa 
föreskrifter. Kommunstyrelsen beslutar om sådan dispens. 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

22 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5–11 §§, 12 § första 
stycket, 

13–14 §§, 16 § första och tredje stycket, 17–19 §§ och 21 § kan dömas till penningböter 
enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser 
om förelägganden och förverkande. 

  



 
 

 Bilaga till allmänna lokala ordningsföreskrifter 

Bergsjö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Område med förbud mot alkoholförtäring. Förbudet gäller drycker innehållande mer än 2,5 volymprocent alkohol och förtäring på offentlig plats eller 
områden som jämställts med offentlig plats enligt 3 § i dessa föreskrifter. 

 



 
 

 Bilaga till allmänna lokala ordningsföreskrifter 

Harmånger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Område med förbud mot alkoholförtäring. Förbudet gäller drycker innehållande mer än 2,5 volymprocent alkohol och förtäring på offentlig plats eller 
områden som jämställts med offentlig plats enligt 3 § i dessa föreskrifter. 



 
 

 Bilaga till allmänna lokala ordningsföreskrifter 

Hassela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Område med förbud mot alkoholförtäring. Förbudet gäller drycker innehållande mer än 2,5 volymprocent alkohol och förtäring på offentlig plats eller 
områden som jämställts med offentlig plats enligt 3 § i dessa föreskrifter. 



 
 

 Bilaga till allmänna lokala ordningsföreskrifter 

Mellanfjärden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Område med förbud mot alkoholförtäring. Förbudet gäller drycker innehållande mer än 2,5 volymprocent alkohol och förtäring på offentlig plats eller 
områden som jämställts med offentlig plats enligt 3 § i dessa föreskrifter. 



 
 

 Bilaga till allmänna lokala ordningsföreskrifter 

Nordvästra Gnarp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Område med förbud mot alkoholförtäring. Förbudet gäller drycker innehållande mer än 2,5 volymprocent alkohol och förtäring på offentlig plats eller 
områden som jämställts med offentlig plats enligt 3 § i dessa föreskrifter. 

  



Bilaga till allmänna lokala ordningsföreskrifter 

Sydöstra Gnarp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Område med förbud mot alkoholförtäring. Förbudet gäller drycker innehållande mer än 2,5 volymprocent alkohol och förtäring på offentlig plats eller 
områden som jämställts med offentlig plats enligt 3 § i dessa föreskrifter. 

 


