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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Säters kommun 
Beslutat av kommunfullmäktige 2020-12-03, § 121 
 
Gäller från och med 2021-01-01  
 
Säters 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 3 

kap ordningslagen (1993:1617) 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den 
allmänna ordningen i Säters kommun ska upprätthållas. Bestämmelser 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.  

För områden som kommunen upplåtit torghandel gäller också kommunens föreskrifter 
om torghandel.   

3§ Vid tillämpning av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap. 2§ 
andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:  

− Idrottsplatserna i Säters kommun,  
− Säters IP, Slättgärdet 
− Gustafs IP 
− Ulfshyttans IP 
− Fäggeby IP 
− De av kommunen iordningställda elljuspåren i Säter, Kyrkbyn och Mora 

By. 
− De av kommunen underhållna badplatserna  
− Alla begravningsplatser i kommunen.  
− Samtliga skol- och förskolegårdar i Säters kommun.  
− Säterdalen i sin helhet inklusive gruvplan.  
− Folkets hus med dess omkringliggande parkeringar.  
− Del av Skönvik, enligt karta 2 i bilaga 

Lastning av varor m.m. 
4§ 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 exempelvis damm, spill eller dålig lukt. 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar och utryckningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens 
arbete hindras.  
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Schaktning, grävning m.m. 
5§ Vid upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning 

eller annat liknande arbete skall den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs 
för att undvika att allmänheten utsätts för olägenhet. 

Störande buller 
6§ Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, tex stenkrossning, 

pålning och nitning, får inte ske utan tillstånd från Polismyndigheten. 

Containrar m.m. 
7§ Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller liknande anordningar, som skall 

ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller 
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. Tillstånd från Polismyndigheten 
krävs. 

Markiser, flaggor och lösa föremål 
8§ Markiser och flaggor får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd 

än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,70 meter. 

På gågator och inom gångfartsområden får markiser och flaggor inte skjuta ut från fasad 
mer än 2,30 meter, och ej ha lägre höjd än 2,30 meter 

Tillstånd från Polismyndigheten krävs för att sätta upp lösa föremål, tex, skyltar, 
gatupratare, dekorationer och reklamanordningar på, över eller på ett sådant sätt att de 
vetter mot offentlig plats. 

Affischering 
9§ Affischer, annonser, klistermärken, ljusprojicering eller liknande anslag får inte utan 

tillstånd sättas upp på offentlig plats eller husväggar, staket, stolpar eller liknande som 
vetter mot offentlig plats.  

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på utsedda affischtavlor i centrum, pelare 
eller likande 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.  

För affischering vid allmänna val tillämpas särskilda regler. 

Högtalarutsändningar 
10§ Information, reklam, propaganda eller andra budskap som framförs på offentliga platser 

får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd från Polismyndigheten. 

Förtäring av alkohol 
11§ Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats inom centrumområdet 

begränsat av Strandvägen – Torggatan – Järnvägsgatan – Badstugatan – Kristinegatan – 
Gränsgatan – Södra Kyrkogatan – Västra Långgatan – Vattugränd (Se karta 1), eller 
områden som därmed jämställes enligt 3§ i denna stadga, annat än i samband med tillåten 
utskänkning av sådana drycker.  
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Ambulerande försäljning 
12§ Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning samt demonstration av varor 

som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning (max 3 
timmar) och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1§ ordningslagen. 

Allmän försäljningsplats 
13§ Allmänna försäljningsplatser finns på Salutorget. För allmän försäljningsplats gäller, 

utöver dessa allmänna lokala ordningsföreskrifter, Lokala föreskrifter för torghandel i 
Säters kommun. 

Hundar 
14§ Hundens ägare eller den som vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 15 och 

16 § §. Det som sägs i denna paragraf gäller inte förare av ledarhund för synskadad person 
eller förare av service- och signalhund för person med funktionsnedsättning eller förare av 
polishund i tjänst. 

15§ Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats inom detaljplanelagt område och därmed 
jämställda områden enligt 3§ i denna stadga samt lekplatser, motionsspår och i 
bostadsområden. 

Hundar behöver inte hållas kopplade inom områden där kommunen anordnat 
hundrastplatser. 

Undantag från kopplingstvånget gäller också där verksamhet bedrivs i kontrollerade 
former som vid tävling eller träning där det finns tävlingsledare, instruktör eller utsedd 
gruppledare. 

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

16§ Föroreningar efter hund skall plockas upp på offentlig plats inom detaljplanelagt område 
och därmed jämställda områden enligt 3§ i denna stadga samt lekplatser, motionsspår och 
i bostadsområden. 

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 
17§ Med fyrverkeri avses explosiva varor som innehåller pyrotekniska ämnen, avger ljus – eller 

ljudeffekter och är avsedda för nöjesändamål. För att en fyrverkeripjäs skall få hanteras 
krävs att den godkänts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Så kallade 
smällare vars huvudsakliga syfte är att avge knall är inte godkända av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap. 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får endast hanteras av den som fyllt 18 år. 

Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor inom ett område upp till 250 meter 
från närmaste byggnad vid äldrebostäder, servicehus och sjukvårdsinrättningar, 
exempelvis Enbackagården, Skedvigården, Fågelsången m.fl.  

Tillstånd av polismyndigheten krävs alltid för att få använda pyrotekniska varor inom 
centrumområdet begränsat av: Centrum begränsat av Strandvägen – Torggatan – 
Järnvägsgatan – Badstugatan – Kristinegatan – Gränsgatan – Södra Kyrkogatan – Västra 
Långgatan – Vattugränd (Se karta 1).  

Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor på övriga 
platser. Det är dock tillåtet på övriga platser att utan tillstånd från polismyndigheten 
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använda pyrotekniska varor från kl. 20:00 till 01:00 följande dag på nyårsafton, 
valborgsmässoafton och påskafton. 

Camping 
18§ Camping får inte ske på offentlig plats inom detaljplanelagt område, annat än på platser 

som tillåter camping. 

Avgift för att använda offentlig plats 
19§ Om Polismyndigheten lämnat tillstånd enligt 3 kap 1§ ordningslagen för att få ta en 

offentlig plats eller område som kommunens jämställt med offentlig plats, i anspråk, har 
kommunen rätt att ta ut en ersättning för användning av platsen enligt de grunder som har 
beslutats av kommunfullmäktige. 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
20§ Enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen kan den som uppsåtligen eller av 

oaktsamhet bryter mot någon lokal ordningsföreskrift dömas till penningböter.  

I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande. 

Polismyndighet enligt denna lokala ordningsstadga är Polisregion Bergslagen. 
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Bilagor 
 
Karta 1: Centrumområdet.  
 

 
  
Karta 2: Skönvik.  
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