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Allmän lokal ordningsstadga för Heby kommun
Kommunfullmäktige beslutade den1 2 november 2021 om följande stadga*.
Heby kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1617).

Beslut Kf § 94, 2 november 2021. Beslutet ersätter HebyFS 2009:08
*2021-12-13 Stadgan är uppdaterad med Länsstyrelsens beslut 8 december 2021, ärende 213-8355-2021,
som upphävde § 3, punkten småbåtshamnar, § 8, samt stycke 3,9-11 i § 11.
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ORDNINGSSTADGANS INNEHÅLL OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE
§1
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap.
ordningslagen (1993:1617). Denna lokala ordningsstadga innehåller ytterligare
bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Heby kommun ska upprätthållas.
Bestämmelserna i 8 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till
följd av användning av pyrotekniska varor.

§2
Ordningsstadgan är tillämplig på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1
kap. 2 § styckena 1-4 ordningslagen, om inte annat anges.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens
torghandelsstadga.

§3
Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap. 2 §, 2
st ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:
 Kyrkogårdar och begravningsplatser.
 Badplatser.
 Offentliga lekplatser med fasta anordningar.
 Gångtunnlarna inom tättbebyggt område.
 Parkeringsplatser.
 Utomhusanläggningar för sport och idrott.
 Småbåtshamnar.

§4
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 § (störande buller), 8 §
(pyrotekniska varor), 13 § (affischering), 14 § (högtalarutsändning) och 15 § (insamling av
pengar) 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, brandsläckningsutrustningar 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 ska 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.
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FYRVERKERIER, SMÄLLARE m.m.
§8
Enligt 3 kap. 7 § ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av
polismyndigheten, om användning med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och
övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för
person eller egendom.
Tillstånd krävs dock inte från klockan 21.00 för påskafton, valborgsmässoafton och
nyårsafton samt därpå följande dag till klockan 01.00.
Det åligger den som använder fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor att visa största
möjliga hänsyn till omgivningen.

CONTAINRAR ELLER ANNAN ANORDNING
§9
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, arbetsbod eller liknande som ska ställas
upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka denna med ägarens eller
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.
Vid utplacering av container eller annan anordning ska brandskyddsaspekter beaktas. Vidare
ska hänsyn tas till framkomligheten för gång- och cykeltrafiken.

SKJUTNING MED ELDVAPEN
§ 10
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på offentlig plats med samma
begränsning som i 16 § (alkoholförtäring).

MARKISER, FLAGGOR, SKYLTAR ELLER ANDRA HINDER
§ 11
Markiser, flaggor, skyltar och liknande anordningar får inte sättas upp så att de skjuter ut
över en gångbana på lägre höjd än 2,5 meter, över cykelbana på lägre höjd än 3,2 meter eller
över en körbana på lägre höjd än 4,6 meter.
Skyltar eller andra föremål får inte placeras på gångbanor så att de hindrar säker
framkomlighet. Cyklar ska parkeras på anvisat ställe eller på sådant sätt att de inte hindrar
framkomligheten.

SIKTSKYMMANDE FÖREMÅL
§ 12
Fastighetsägare måste tillse staket, mur, häck eller andra föremål som skymmer sikten och
därmed blir en trafikfara. Staket, murar, häckar eller andra skymmande föremål får vara
högst 80 cm över körbanan, inom en sträcka av 10 meter vid gathörn.
Träd och buskar får heller inte inkräkta på gång- eller körbana så att trafik hindras. Den fria
höjden ska vara minst 2,5 meter över gångbana, 3,2 meter över cykelbana och 4,6 meter över
körbana.
Träd och buskar ska kvistas i den mån grenarna sträcker sig över gång eller körbana, under
de höjder som sagts i andra stycket.
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AFFISCHERING
§ 13
Med anslag menas i denna paragraf tillfälliga affischer, annonser eller liknande anslag.
Anslag får inte utan tillstånd av Polismyndigheten sättas upp så att de vetter mot offentlig
plats.
För uppsättande av anslag på annans mark krävs tillstånd från berörd markägare.
I dokument ”Rekommenderade platser för uppsättning av bygglovsfri skylt på kommunens
mark” finns utmärkt rekommenderade platser för uppsättande av anslag på Heby kommuns
mark.
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 näringsidkare
att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på
byggnad där rörelsen finns.
Anslag ska placeras och utformas så att den inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på
annat sätt medför fara eller betydande olägenhet för omgivningen.
Vidare gäller även för placeringen av tillfälligt anslag de villkor som anges i § 11.
Anslag ska tas bort av den som ansvarar för densamma inom fyra veckor efter uppsättandet
om inte den myndighet som beviljat tillstånd medgivit eller angett annat.
Anslag får inte vålla nedskräpning i offentlig miljö eller i naturen.
För anslag som bryter mot bestämmelserna i denna paragraf eller annan förordning utfärdas
tillsägelse om nedtagning. Om anslaget inte tagits ned inom den tid som angetts vid tillsägelse
äger markägaren rätt att ta ned anslaget.
För anslag utmed allmänna vägar utanför detaljplanelagt område ansöks tillstånd om
uppsättande hos Länsstyrelsen respektive Trafikverket.

HÖGTALARUTSÄNDNING
§ 14
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
§ 15
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 ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte
tillstånd.

FÖRTÄRING AV ALKOHOL
§ 16
Alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt överstigande 3,5 volymprocent får inte förtäras
utomhus inom följande områden, om det inte sker i samband med tillåten utskänkning av
sådana drycker:
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vid Heby Folkets Park – området på Folkparksvägen utanför grindarna,



vid Skogsvallen, Östervåla – området runt festplatsen intill 200 meter från närmaste
staket runt Skogsvallen, med undantag för enskild tomtmark, och festplatsens
parkeringsplats nordöst om länsväg 272,



vid Vittingeparken, Vittinge – området mellan parken och riksväg 72 begränsat till 100
meter på varje sida om vägen från riksvägen till parken, med undantag av enskild
tomtmark,



vid järnvägsstationen i Heby innefattande tomten runt Stationshuset och väntsalen samt
parkeringen för resande mellan återvinningsstationen och väntsalen,



vid järnvägsstationen, busshållplatsen och resandeparkeringen i Morgongåva med
begränsning av Ramsjövägen, Allévägen och riksväg 72,



centrala Heby på Torget med avgränsning av Vallavägen, parkeringen söder om Torget
och Kyrkogatan,



centrala Östervåla med avgränsning av Kyrkvägen, Torgvägen och Torngatan,



i Tärnsjö – Sågparken med avgränsning mot Liljebacken och Storgatan samt angränsande
tomtmark,



vid badplatserna Axsjöbadet, Ettingsandsbadet/Toften, Färnösandsbadet, Laksjöbadet,
Myranbadet, Tenabadet och Venenbadet,



vid sporthallen i Heby innefattande tomtmarken runt sporthallen inkluderande
parkeringen,



vid Tegelvallen i Heby inom anläggningens mark,



idrottsplatsen i Morgongåva med avgränsning av Idrottsvägen, infarten till idrottsplatsen
och bäcken,



vid Vittinge IP - området mellan idrottsplatsen och riksväg 72 begränsat till 100 meter på
varje sida om vägen från riksvägen till parken, med undantag av enskild tomtmark,



i Harbo vid Marmorvallen,



i Östervåla vid Lundavallen, ishallen och sporthallen.

AMBULERANDE FÖRSÄLJNING
§ 17
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk
endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför normalt inte kräver tillstånd enligt
3 kap. 1 § ordningslagen.
På allmän försäljningsplats som upplåtits till torghandel får inte ambulerande försäljning äga
rum under den tid som torghandel är medgiven.
Tillstånd behövs inte för försäljning av tryckta skrifter samt välgörenhets- och
demonstrationsmärken.

SNÖRÖJNING
§ 18
Vid avlägsnande av snö och is från tak, rännor och dylikt, i enlighet med vad som föreskrivs i
3 kap. 3 § ordningslagen, ska tillses att trafiken på platsen inte onödigtvis hindras eller störs.

HUNDAR
§ 19
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 §§ 20-21. Det som sägs i
dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadade, service- och signalhund för
funktionshindrad person eller för polishund i tjänst.
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§ 20
Hundar ska hållas kopplade på offentliga platser.
Vad avser jakt med drivande hund, jaktträning och övrig tillsyn av hundar hänvisas till jaktlag
(1987:259), lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter och jaktförordning
(1987:905).

§ 21
Inom samtliga offentliga platser i hela kommunen ska föroreningar efter hundar plockas upp.

RIDNING, CYKLING, LÖPNING
§ 22
Ridning och cykling får inte ske i anlagda motionsspår. Det är förbjudet att vintertid gå och
löpa i anlagda skidspår.

AVGIFT FÖR ATT ANVÄNDA OFFENTLIG PLATS
§ 23
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 beslutats av kommunfullmäktige.

ÖVERTRÄDELSER
§ 24
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av bestämmelserna i denna
ordningsstadga kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § 2 st. ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om polismyndighetens rätt att utfärda
förelägganden och rätt att förverka egendom.

Denna stadga träder i kraft den 30 november 2021.

Olof Nilsson
Ordförande i kommunfullmäktige

Emma Burstedt
Kommundirektör
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