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Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den
allmänna ordningen i Härnösands kommun skall upprätthållas, utöver de
grundläggande bestämmelserna i 3 kap. (1993:1 617) ordningslagen.
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Härnösands
kommun
Härnösands kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen
(1993: 1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993: 1617).
1.1 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 Härnösands kommun skall upprätthållas.
2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är
offentlig plats enligt 1 kap, 2 §, punkterna 1-4 i ordningslagen om inte annat
anges.
För områden som kommunen upplåtit till torghandel gäller också
kommunens föreskrifter om torghandel.
3 § Vid tillämpningen av 3 kap, ordningslagen och dessa föreskrifter skall,
med stöd av 1 kap, 2 §, andra stycket, ordningslagen, gälla samtliga
offentliga platser om inte annat anges.
4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första
stycket, 11 §, 12 §, 14 § andra stycket, 20 §, 21 § första stycket och 22 § bör
kommunen ges tillfälle att yttra sig.
1.2 Definitioner
5§ Följande begrepp används i detta dokument och definieras enligt nedan:
Allmän plats ”Allmän plats” är ett uttryck som används i detaljplaner enligt
plan-och bygglagen. Allmän plats är sådan gata, gång-och cykelväg, torg, park
eller annan plats som enligt detaljplan angetts som allmän plats. Allmän plats är
i huvudsak de gator, parker, torg och liknande som ägs och sköts av kommunen.
Offentlig plats Uttrycket ”offentlig plats” nyttjas i ordningslagen och i de lokala
ordningsföreskrifterna. Offentlig plats är dels alla ytor som är allmän plats, dels
andra ytor inom-och utomhus som inte är allmän plats men som trots det får
användas för någon form av allmän trafik. Det kan t.ex. vara utrymmen som
används för gång-, cykel-eller biltrafik. Dessa områden är i de allra flesta fall
privatägd mark. De lokala ordningsföreskrifterna gäller, om inte annat anges
särskilt, på alla offentliga platser.
Platser som likställs med offentlig plats Ordningslagen har gett kommunerna en
möjlighet att utsträcka tillämpningen av de lokala ordningsföreskrifterna utöver
allmän och offentlig plats. Kommunen kan i ordningsföreskrifterna bestämma
att vissa angivna områden ska likställas med offentlig plats vid tillämpningen av
samtliga eller vissa bestämmelser i ordningsföreskrifterna. Det måste dock vara
områden som är tillgängliga för allmänheten och områdena måste beskrivas
tydligt och väl avgränsat. Det kan t.ex. gälla områden med anläggningar för lek,
idrott, camping eller friluftsliv liksom badplatser, järnvägsområden och
begravningsplatser.
Med camping menas övernattning i husvagn, husbil, annat motorfordon, tält eller
under bar himmel.
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1.3 Lastning av varor m m
6 § 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 och dålig lukt.
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter,
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att
räddningstjänstens arbete hindras eller så att risk för skada på person eller
egendom uppstår.
1.4 Schaktning och grävning
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 sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga
olägenhet. Tillstånd krävs i hela kommunen för grävning i kommunens
mark. (se vidare Grävningsbestämmelser i Härnösands kommun)
1.5 Störande buller
8 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser,
t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens
tillstånd.
1.6 Containrar
9 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp
på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containrarna med ägarens
eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. Tillstånd
krävs, söks hos polisen.
1.7 Markiser, flaggor och skyltar
10 § Markiser, flaggor, juldekorationer, banderoller 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. (För mer information, se
kommunens Råd och riktlinjer för skyltning)
1.8 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.
1.9 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.
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1.10 Insamling av pengar
13 § 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 skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs
inte tillstånd.
1.11 Förtäring av alkohol
(Kommunfullmäktige 2015-03-30)
14 §
Spritdrycker, vin, öl överstigande 2,25 volymprocent alkohol samt sådan
annan jäst alkoholdryck som avses i alkohollagen (2010:1622) får inte
förtäras på offentlig plats inom det område som anges med särskilda
begränsningslinjer på karta till dessa ordningsföreskrifter, de områden som
avses framgår nedan.
Vad som anges i första stycket innebär ingen inskränkning för de
anmälnings- och tillståndspliktiga beslut som kan ha meddelats för
serveringsställen på offentlig och därmed jämställd plats.
De centrala platser som avses är Mellanholmen, Stadsparken,
Kanaluddsområdet mot Kattastrand och Kristinaparken med sin avgränsning
mot Rosenbäcksallén och Brännavägen.
Dessutom ingår det område som omgärdas av Östra Kanalgatan,
Brunnshusgatan, Pumpbacksgatan, Skeppsbron, och Stora Torget, varvid
nämnda gator ingår i området.
Vidare avses det område som omgärdas av Beckhusgatan, Nybrogatan,
Krukmakaregatan, Holmgatan, Hamnbassängen och Nattviken. Till detta hör
även norra delen av Kronholmen.
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1.12 Ambulerande försäljning
15 § Ambulerande försäljning får inte ske på offentlig plats utan
polismyndighetens tillstånd.
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig
plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför
inte kräver tillstånd enligt 3 kap, 1 §, ordningslagen.
Allmän försäljningsplats är Stora torget. För detta område gäller också
kommunens föreskrifter om torghandel.
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1.13 Camping
16 § Camping är förbjuden på offentlig plats inom område med detaljplan.
Undantag gäller för ett område som enligt detaljplan eller med stöd av andra
bestämmelser iordningsställts för campingändamål.
På campingplatser och andra områden som upplåts för tillfällig uppställning
av campingfordon eller tält gäller av SCR Svensk Camping fastställda
ordningsregler.
I lokaler som ägs eller disponeras av kommunen är övernattning ej tillåten
utan särskilt tillstånd.
1.14 Badförbud
17 § Bad är förbjudet inom hamnområdet och i närheten av markerade
kablar.
1.15 Hundar
18 § 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 19 och 20 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte
för ledarhund för synskadad person, för polishund i tjänst eller service- och
signalhundar.
19 § Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats med undantag av de
områden där kommunen anordnat hundrastplatser eller inhägnade områden.
Tikar skall under löptid hållas kopplade på offentlig plats samt
hundrastgårdar, dock inte inom övriga inhägnade områden.
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens
namn, adress och telefonnummer alternativt vara ID-märkt med tatuering
eller mikrochip.
Hundar får inte rastas på begravningsplatser eller kyrkogårdar. Hund får
dock medfölja besökare till begravningsplats/kyrkogård men ska då hållas
kopplad.
20 § Inom särskilt anordnande lekplatser, badplatser, parker, planteringar
samt vid gång- och cykelvägar och inom områden med tydlig stadsprägel
skall föroreningar efter hundar plockas upp.
Katter
21 § Kattens ägare, den som tagit emot en katt för underhåll eller nyttjande
eller den som endast tillfälligt vårdar en katt är skyldig att följa
bestämmelserna i 22-23§
22 § Katt skall hållas under sådan tillsyn att den ej orsakar skador, olägenheter
eller på annat sätt stör omgivningen.
23 § När en katt vistas utomhus skall katten, såvida den inte är kopplad,
antingen ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller
vara id-märkt med en synlig tatuering.
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1.16 Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
24 § Fyrverkeri utan tillstånd får ske endast kl. 18-01 på nyårs-, påsk- och
valborgsmässoaftonen.
Pyrotekniska artiklar typ fyrverkeriprodukt och bomber med starka
ljudeffekter får över huvud taget inte avfyras inom Härnösands tätort. För
definition av tätort, se karta nedan.

Trots ovanstående krävs, enligt 3 kap 7§ ordningslagen (1993:1617), tillstånd av
Polismyndigheten om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet
och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet
för person eller egendom.

1.17 Sprängning och skjutning med eldvapen m.m.
25 § Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med
eldvapen inom detaljplanelagda områden.
26 § Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på
offentlig plats.
1.18 Ridning
27 § Ridning får inte ske i anlagda motionsspår, om inte annat anges via
skyltar.
28 § Ridning får inte ske på offentliga badplatser under perioden 1 maj – 30
september.
1.19 Löpning och mopedåkning
29 § Mopedåkning får inte ske i iordningställda löp- eller skidspår.
30 § Löpning och promenad är förbjudet i anlagda skidspår.
1.20 Avgift för att använda offentlig plats
31 § 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.
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1.21 Adressering
32 § Varje byggnad, som tilldelats adressnummer, ska vara försedd med
särskild adressnummerskylt.
Det åligger fastighetsägare att på egen bekostnad anskaffa och sätta upp
adressnummerskylt samt att tillse, att skylten hålls i sådant skick, att den
med lätthet kan avläsas.
Adressnummerskylt ska sättas upp på lämplig plats vid byggnadens ingång
eller infart och vara väl synlig från den gata, väg eller allmän plats som
adressnumret avser. Om ingång eller infart ligger på byggnadens baksida, ska
adressnummerskylt även sättas upp mot den gata, väg eller plats som avses
med adressnumret.
1.22 Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
33 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 6-10 §§,
11 § första stycket, 12 §, 13 § första stycket, 14-17 §§, 19-20 §§ och 22-32
§§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket
ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och
förverkande.
Dessa föreskrifter träder i kraft vid månadsskiftet närmast fyra veckor
efter justeringen av kommunfullmäktiges protokoll.
Länsstyrelsen Västernorrland har genom tjänsteanteckning 2020-10-12
(nr 9169-2020-2) meddelat att de efter laglighetsprövning inte har något
att erinra i ärendet.

