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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kinda kommun
Kommunfullmäktige i Kinda kommun har 2019‐04‐15 KF § 42, med stöd av 3 kapitlet 8 §
ordningslagen beslutat anta lokala ordningsföreskrifter för Kinda kommun, vilka får följande
lydelse.

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

§1
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats (se bilaga 1)
finns i 3 kapitlet ordningslagen (1993:1617)
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna
ordningen i Kinda kommun ska upprätthållas.
§2
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1
kapitlet 2 § första stycket punkt 1‐4 ordningslagen om inte annat anges
Bestämmelserna i 18 § är även tillämpliga på andra än offentliga platser i kommunen.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens
föreskrifter om torghandel. (KF 1996‐03‐25 § 39)
§3
Vid tillämpningen av 3 kapitlet ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1
kapitlet 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:
a) Begravningsplatser och kyrkogårdar, samt för allmänheten upplåtna anläggningar för lek,
idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, järnvägsområden (bilaga 1)
b) Skolgårdar och förskolegårdar, med tillhörande parkeringsplatser, som är tillgängliga för
allmänheten efter verksamhetstid. (bilaga 1)
§4
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt §§ 6, 10 § första stycket, 11 §, samt
12 och 13 §§ första styckena, samt §§ 19 och 20 bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.
Lastning av varor med mera
§5
Vid lasting, 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.
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Schaktning, grävning, störande buller med mera
§6
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor,
schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till at det sker på ett sådant sätt att
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.
Arbete som orsaker störande buller för personer på offentliga platser, till exempel flisning,
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd
Containrar
§7
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, återvinningsbehållare eller dylikt, som
ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller
nyttjanderättsinnehavarens namn, adress och telefonnummer.
Markiser, flaggor och skyltar
§8
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på
lägre höjd än 2.60 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4.60 meter
Markiser, flaggor och skyltar får inte placeras så att de skymmer vägmärken.
Affischering
§9
Affischer, annonser eller liknade anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp
på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknade som vetter mot offentlig plats.
Reklamskyltar (trottoarpratare) samt övriga reklamskyltar får inte utan polismyndighetens
tillstånd, placeras på allmän plats.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare, eller andra liknade
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
§ 10
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på
offentliga platser får inte ske genom högtalare eller liknade utan tillstånd från
polismyndigheten.
Insamling av pengar
§ 11
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknade, om
insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig
tillställning.
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Polismyndighetens tillstånd behövs inte när pengar samlas in till hjälporganisationer med
mera.
Polismyndighetens tillstånd krävs inte i samband med framförande av gatumusik.
Förtäring av alkohol
§ 12
Alkoholdrycker enligt alkohollagen (2010:1622) får inte, annat än i samband med tillåten
utskänkning av dessa, förtäras på offentlig plats inom följande områden
Kisa tätort som begränsas av Kungsgatan‐Rådmansgatan‐Fimongatan‐Tallgatan‐Danboms
väg‐Storgatan‐Lillån till dess utlopp i Kisaån‐Östgötagatan inklusive Värgårds udde och
parkeringsplatsen och skolgården vid Värgårdsskolan‐Kalmarvägen‐Vimmerbyvägen‐
Storgatan‐Ydrevägen‐Vallingatan(‐Kungsgatan), samt Vimmbyvägen från Kalmarvägen till
södra tillfartsvägen till Folkets Park, norra och södra tillfartsvägarna till Folkets Park med
tillhörande parkeringsplatser, parkeringsplatsen vid Folkets Hus, stationsområdet och
bussterminalen med parkeringsplats. (Bilaga 2)
För Vråkenområdet, Kullaparken samt Värgårdsudde gäller förbudet under tiden 00.oo –
12.00
Rimforsa tätort till den del som innefattar Åsundavägen med grönområde, torget,
stationsområdet med parkeringsplatser, samt parkeringsplatserna i anslutning till Kinda
Motell. Bilaga 3
För grönområdet vid Åsundavägen gäller förbudet under tiden 00.00 – 12.00
Horns samhälle till den del som innefattar Gamlebyleden från Stångågatan till Flarkavägen
med angränsande parkeringsplatser. Hornåbergsbadet med grönområden. Bilaga 4
För grönområdet vid Hornåbergsbadet gäller förbudet under tiden 00.00 – 12.00
Förbudet avser också samtliga begravningsplatser och kyrkogårdar med tillhörande
parkeringar (bilaga 1).
(Ändrad lydelse efter länsstyrelsens beslut 2019‐05‐06)
Hundar och katter
§ 13
Förutom skyldigheten att följa bestämmelserna i lagen om tillsyn över hundar och katter, är
hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som
endast tillfälligt vårdar en hund skyldig att följa bestämmelserna i 14 och 15 §§.
Det som sägs i dessa bestämmelser gäller inte för ledarhund för synskadad person, service‐
eller signalhund för funktionshindrad person, eller för polishund i tjänst.
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§ 14
Hundar ska hållas kopplade inom följande områden: försäljningsplatser, torghandelsplatser,
lek‐, idrotts‐ och campingplatser, motionsspår och elljusspår, Åsundabadet i Rimforsa och
Hornåbergs bad‐ och campingplats i Horn.
Under tiden 30 april till och med 30 september gäller samma regler i park eller plantering.
Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade
områden.
Hundar får inte vistas på begravningsplatser.
§ 15
Inom följande områden ska fasta föroreningar efter hundar plockas upp: lekplatser,
campingplatser, badplatser, bollplaner, gång‐ och cykelvägar, gator, torg, parkeringsplatser,
grönområden där allmänheten vistas i större omfattning.
Förorening ska förslutas och läggas i därför avsedd behållare eller omhändertas på annat
betryggande sätt.
§ 16
Om katter tas med till följande platser: försäljnings‐ och torghandelsplatser, lek‐ och
campingplatser och badplatser ska de hållas kopplade.
Ridning, löpning, cykling, gång och joggning
§ 17
Ridning och cykling får inte ske i motionsspår enligt bilaga 1.
Löpning, gång och joggning får inte ske i ovan nämnda motionsspår då de är preparerade för
skidåkning vintertid.
Fyrverkerier och smällare
§ 18
Det är förbjudet att använda fyrverkerier och smällare inom detaljplanelagt område utan
polismyndighetens tillstånd med undantag av påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton
mellan klockan 18.00 och 01.00 nästföljande dag.
Det är alltid förbjudet att använda fyrverkerier och smällare närmare än 100 meter från
särskilda boenden och gruppbostäder LSS.
Sprängning och skjutning med eldvapen.
§ 19
Tillstånd av polismyndighet krävs, enligt 3 kapitlet § 6 ordningslagen, av polismyndighet, för
sprängning och skjutning med eldvapen, inom detaljplanelagt område.
Utanför detaljplanelagt område krävs tillstånd för sprängning och skjutning med eldvapen på
offentlig plats inom en radie av 500 meter från särskilda boenden och gruppbostäder LSS.
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§ 20
Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen och laserpekare med styrka > 5 milliwatt får inte
användas på offentlig plats.
(Ändrad lydelse efter länsstyrelsens beslut 2019‐05‐06)
Avgift för att använda offentlig plats
§ 21
För användning av offentlig plats och område som kommunen enligt § 3 har jämställt med
sådan plats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har beslutats av
kommunfullmäktige.
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
§ 22
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5‐8 §§ och 9 § första stycket,
10‐12 §§, 14‐20 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kapitlet 22 § andra stycket
ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkanden‐

Dessa föreskrifter träder i kraft 2019‐04‐15
KINDA KOMMUN
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Bilaga 1
Ordförklaringar
Offentlig plats: allmänna vägar, gator vägar torg parker och andra platser som i detaljplan
redovisas som offentlig 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.
Idrottsplatser och fritidsanläggningar
Tolvmannabacken (slalombacke med tillhörande anläggningar)
Motionsspåren i Kisa, Rimforsa, Horn och Björkfors
Campingplatser och platser för friluftsliv
Hornåbergs campingområde
Badplatser
Hornåbergsbadet
Åsundabadet
Lekplatser
Kisa: Länsmansvägen, Urkhagen, Kullaparken, Tulpanen, Nyhägnsgatan, Lillågatan, Hjalmar
Brantings väg och Lövängsvägen
Rimforsa: Dalvägen, Granstigen, Vallmovägen och Kaprifolvägen
Horn: Hornåberg, Ågränd och Höjdvägen
Skolgårdar och förskolegårdar
Bäckskolan
Horns skola
Rimforsa skola
Värgårdsskolan
Bäckgården (Kisa)
Berget (Kisa)
Tornhagen (Kisa)
Horns förskola
Björkliden (Rimforsa)
Junibacken (Rimforsa)
Lyan (Rimforsa)
Sörgården (Rimforsa)
Begravningsplatser och kyrkogårdar
Kisa kyrkogård
Horns kyrkogård
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Järnvägsområden
Kisa resecentrum
Rimforsa resecentrum
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Bilaga 2
Områden inom Kisa tätort, där förbud mot förtäring av alkohol gäller på offentlig plats,
dock med undantag i samband med tillåten utskänkning
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Bilaga 3
Områden inom Rimforsa tätort, där förbud mot förtäring av alkohol gäller på offentlig
plats, dock med undantag i samband med tillåten utskänkning
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Bilaga 4
Områden inom Horns tätort, där förbud mot förtäring av alkohol gäller på offentlig plats,
dock med undantag i samband med tillåten utskänkning
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Bilaga 5
Områden inom Kisa tätort där det alltid är förbjudet att använda fyrverkerier och smällare
närmare än 100 meter från särskilda boenden och gruppbostäder LSS.
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Bilaga 6
Områden inom Rimforsa tätort där det alltid är förbjudet att använda fyrverkerier och
smällare närmare än 100 meter från särskilda boenden och gruppbostäder LSS.
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Bilaga 7
Områden inom Horns tätort där det alltid är förbjudet att använda fyrverkerier och
smällare närmare än 100 meter från särskilda boenden och gruppbostäder LSS.
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Bilaga 8
Områden inom Hycklinge där det alltid är förbjudet att använda fyrverkerier och smällare
närmare än 100 meter från särskilda boenden och gruppbostäder LSS.
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Bilaga 9
Områden inom Kisa tätort, där det krävs tillstånd för sprängning och skjutning med
eldvapen inom en radie om 500 meter från särskilda boenden och gruppbostäder LSS.
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Bilaga 10
Områden inom Rimforsa tätort, där det krävs tillstånd för sprängning och skjutning med
eldvapen inom en radie om 500 meter från särskilda boenden och gruppbostäder LSS.
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Bilaga 11
Områden inom Horns tätort, där det krävs tillstånd för sprängning och skjutning med
eldvapen inom en radie om 500 meter från särskilda boenden och gruppbostäder LSS.
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Bilaga 12
Områden inom Hycklinge, där det krävs tillstånd för sprängning och skjutning med
eldvapen inom en radie om 500 meter från särskilda boenden och gruppbostäder LSS.

