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Sorsele 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 Sorsele kommun skall  upprätthållas. Syftet med kommunens ordningsföreskrifter 
är att tillgodose medborgarnas krav på ordning, trygghet och tillgänglighet och att möjliggöra ett 
samhälle där alla medborgare ges förutsättningar att vara delaktiga.  
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, punkterna 1-4 ordningslagen, om inte annat anges. Bestämmelserna I 20-23 §§ 
är även tillämpliga på andra än offentliga platser 
 
Kommunen har upplåtit följande platser till torghandel: 
- området framför busstationen i Sorsele 
- området vid gamla järnvägsstationen Sorsele samhälle 
- området vid busstationen Ammarnäs 
För dessa platser gäller särskilda föreskrifter om torghandel antagna av kommunfullmäktige. 

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

 
1. Begravningsplatser. 
2. Till allmänt begagnande upplåtna bad- och campingplatser. 
3. Ej inhägnade idrotts- och träningsplaner. 
4. Lekplatser. 
5. Till allmänhet upplåtna parkeringsplatser i anslutning till platser/områden enligt punkterna 

1-4. 
6. Resecentrum för buss. 

 
§4 
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 8-9 §§, 11 § första stycket 12 §, 14 §, 20 § 
och 20-23 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 
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LASTNING AV VAROR MED MERA 

 
§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 tillfälliga olägenheter genom damm, 
spill, dålig lukt eller onödigt hinder. 

 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandsläckningsutrustningar och 
utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänsten arbete hindras. 

 
ALLMÄNFARLIGA ÅTGÄRDER 

 
§6 
Vid avlägsnande av snö och is från tak, rännor och dylikt I enlighet med vad som föreskrivs i 3 
kap. 3§ ordningslagen skall ansvarig fastighetsägare tillse att sådana åtgärder vidtages att fara 
för skada på person eller egendom ej uppstår samt att trafiken och den allmänna rörelsen på 
platsen ej onödigtvis hindras eller stores. 

 
SCHAKTNING, GRÄVNING MED MERA 

 
§7 
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. 

 
STÖRANDE BULLER 
 
§8 
Arbete som förorsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex stenkrossning och 
pålning får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 

 
CONTAINRAR MED MERA 

 
§9 
Ägare eller nyttjanderättshavare till container eller annan anordning för insamling av returpapper, 
glas, kläder mm, som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka 
containern/anordningen med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och 
telefonnummer. För att ställa upp container krävs polismyndighetens tillstånd. 
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MARKISER, FLAGGOR  OCH SKYLTAR 
 
§10 
Markiser, flaggor och skyltar 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 4.50 meter. 
 
AFFISCHERING 
 
§11 
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 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. 

 
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. 
Tillståndsplikt gäller också för spelning av musik. 

 
FÖRTÄRING AV ALKOHOL 
 
§ 13 
Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker (bland annat cider) med en 
alkoholhalt överstigande 2,25 volymprocent, får inte förtäras  inom följande platser: 
1. Parken som är i direkt anslutning till kommunhuset 
2. Parkeringsytorna i direkt anslutning till Folkets Hus 
3. Parkeringsytorna i direkt anslutning till hotell- och pensionatsrörelser 
4. Parkeringsytorna i direkt anslutning till samtliga skolgårdar 
5. Parkeringsytorna i direkt anslutning till hembygdsområdet, Sorsele tätort 
6. Parkeringsytorna i direkt anslutning till livsmedelsbutiker och bensinstationer 
7. Idrottsanläggningar samt parkeringsytor i direkt anslutning (Svergovallen i Sorsele,  Talludden 

i Sandsele, Österåsen i Blattnicksele samt Gargnäs samlingslokal)  
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UTESERVERINGAR 
 
§ 14 
Uteserveringar kan anordnas efter vederbörlig tillstånd av polismyndigheten. Upplåten yta skall 
I förekommande fall ha nära anknytning till restaurang/serveringslokal. Om det finns särskilda 
skäl kan annan lokalisering prövas av tillståndsgivaren. Anordnaren av uteservering har vid 
utformningen av densamma att beakta kraven på tillgänglighet och säkerhet. 

 
CAMPING 
 
§ 15 
Camping får inte ske på offentliga platser enligt § 2 och platser som jämställs med offentlig     
plats enligt § 3. 

 
HUNDAR 
 
§ 16 
Hundens ägare, den som tagit emot hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast 
tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 17 och 18 §§. Det som sägs i  dessa 
paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, för räddningstjänsthund eller för 
polishund i tjänst. 

 
§ 17 
Hundar skall hållas kopplade inom följande områden: Samtliga idrottsplatsområden, samtliga  av 
kommunen anlagda och utmärkta motionsspår. 
Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen. 
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress 
och telefonnummer. 

 
§ 18 
Inom följande områden skall föroreningar efter hundar plockas upp: 
- gång och cykelvägar. 
- torgplatser. 
- motionsspår. 
- allmänna planteringar. 
- för lek upplåtna gräsmattor där regelbunden gräsklippning sker. 
- idrottsplatsområden. 
 
Om tillsyn över hundar är I övrigt stadgat ibland annat lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar 
och Katter, I jaktlagen och jaktförordningen. Även I förordning (1998:899) om miljöfarlig  
verksamhet och hälsoskydd sägs att husdjur och andra djur som hålls I fångenskap ska förvaras och 
skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. 
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FYRVERKERI OCH ANDRA PYROTEKNISKA VAROR 
 
§ 19 
Tillstånd av polismyndigheten krävs för att använda pyrotekniska varor inom detaljplanelagt 
område. 

 
SPRÄNGNING OCH SKJUTNING MED ELDVAPEN 
 
§ 20 
Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen inom  
detaljplanelagda områden I Sorsele kommun (dock ej vid räddningstjänst) 

 
LUFTVAPEN, FJÄDERVAPEN MED MERA 
 
§ 21 
Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen samt pil- och slangbågar får inte utan polismyndighetens 
tillstånd användas inom detaljplanelagt område. Detsamma gäller utanför detaljplanelagt 
område, om vapnet inte används under uppsikt av någon som fyllt 20 år. 

 
FORDONSTRAFIK, CYKELÅKNING, LÖPNING OCH PROMENADER 
 
§ 22 
Fordonstrafik, cykelåkning får inte ske i anlagda motions- och skidspår (om inte spåret är avsedd 
för cykelåkning) Löpning och promenader får inte ske i preparerade 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 beslutats av kommunfullmäktige. 

 
ÖVERTRÄDELSE AV LOKAL ORDNINGSFÖRESKRIFT 
 
§ 24 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 4-8 §§, 9 § första stycket, 10- 15 
§§, kan dömas till penningböter enligt 3 kapitlet 22 § andra stycket ordningslagen. 
 
I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande. 
De ändrade föreskrifterna trader i kraft den dag då dessa föreskrifter blir antagna och publicerade 
i vederbörlig ordning. 
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Sandsele, Talludden Blattnicksele, Österåsen 

  
 
Sorsele, Svergovallen 
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