ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR GNOSJÖ
KOMMUN
Beslutad av kommunfullmäktige 2006-09-28, § 77, reviderad av kommunfullmäktige 201211-29, § 132, kommunstyrelsen 2016-06-07, § 163.
Gnosjö 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 Gnosjö kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 20 § 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. Bestämmelsen i 20 § är även
tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen.
För områden som kommunen har 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, följande områden jämställas med offentlig plats: idrotts-, sportoch badplatser, lekplatser i anslutning till bostadsområden, skolgårdar, förskolor och
fritidsgårdar, campingplatser och badplatser, järnvägsområden samt kyrkogårdar och begravningsplatser, områden i anslutning till vård- och äldrebostäder, Banktorget i Gnosjö,
Järnvägsparken i Gnosjö, Bäckadalsparken i Gnosjö (se karta bilaga 1), Järnvägsparken i
Hillerstorp (se karta bilaga 2) samt Töllstorps fritidsområde och GKC närområde (se karta
bilaga 3).

4§
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 §, 12 §, 17
§, 18 § första stycket och 19 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor m.m.
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 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 skall 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, t.ex. stenkrossning,
pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Containrar
8§
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig plats,
är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress
och telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar
9§
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.
Grenar från träd, buskar eller dylikt får inte skjuta in över allmän plats på lägre höjd än vad
som i första stycket anges.

Affischering
10 §
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
11 §
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
12 §
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.

Förtäring av alkohol
13 §
Spritdrycker, vin och starköl får inte annat än i samband med tillåten servering av sådana
drycker förtäras inom följande områden:
Bäckadalsparken i Gnosjö, Banktorget i Gnosjö och Järnvägsparken i Gnosjö (se karta bilaga
1), Järnvägsparken i Hillerstorp (se karta bilaga 2) samt Töllstorps fritidsområde och GKC:s
närområde (se karta bilaga 3).
Spritdrycker, vin och starköl får ej heller förtäras på kommunala idrottsplatser, på
stationsområden samt på skolgårdar, lekplatser, kyrkogårdar och begravningsplatser inom
kommunen.

Hundar, katter, hästar
14 §

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 15 och 16 §§. Det som sägs i
dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, servicehund, signalhund eller
för polishund i tjänst.
15 §
Hundar skall hållas kopplade inom följande områden:




Välornas badplats, Flatenbadet, Götarps badplats, Nissafors badplats och Kulltorps
badplats.
För allmänheten upplåtna elljusspår i Töllstorp (Gnosjö), Hillerstorp, Åsenhöga,
Nissafors och Kulltorp, med undantag för jakträttsinnehavares på dessa områden.
Parkeringsplatsen samt gång- och cykelvägar inom Töllstorpshallens och GKC:s
närområden, Töllshov, lekplatser i anslutning till bostadsområden, förskolor och
skolor.

Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade
områden.
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och
telefonnummer.
Hundar får inte vistas på begravningsplatser.
16 §
Inom följande områden skall föroreningar efter hundar plockas upp:






Välornas badplats, Flatenbadet, Götarps badplats, Nissafors badplats och Kulltorps
badplats.
Gemensamhetsanläggningar i bostadsområden (inkl lekplatser) samt lekplatser i
anslutning till förskolor, skolor och skolgårdar.
Bäckadalsparken,
Gator, trottoarer samt gång- och cykelvägar inom detaljplanelagt område.
För allmänheten upplåtna elljusspår i Töllstorp (Gnosjö), Hillerstorp, Åsenhöga,
Nissafors och Kulltorp.

17 §
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 19 §.
18 §
Hästens ägare, den som tagit emot en häst för underhåll eller nyttjande eller den som tillfälligt
vårdar en häst är skyldig att följa bestämmelserna i 19 §.

19 §
Inom följande områden skall föroreningar efter katter och hästar plockas upp:






Välornas badplats, Flatenbadet, Götarps badplats, Nissafors badplats och Kulltorps
badplats.
Gemensamhetsanläggningar i bostadsområden (inkl lekplatser) samt lekplatser i
anslutning till förskolor, skolor och skolgårdar.
Bäckadalsparken,
Gator, trottoarer samt gång- och cykelvägar inom detaljplanelagt område.
För allmänheten upplåtna elljusspår i Töllstorp (Gnosjö), Hillerstorp, Åsenhöga,
Nissafors och Kulltorp.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
20 §
Fyrverkeri och användning av andra pyrotekniska varor tillåts från klockan 14.00 på
påskafton, valborgsmässoafton samt nyårsafton till klockan 02.00 därpå följande dag enligt
vad som följer av 3 kap. 7 § ordningslagen. Under övriga tider på året krävs i enlighet med 3
kap. 7 § ordningslagen tillstånd av polismyndigheten.

Ridning
21 §
Ridning får inte ske i för allmänheten upplåtna elljusspår i Töllstorp (Gnosjö), Hillerstorp,
Åsenhöga, Nissafors och Kulltorp.

Avgift för att använda offentlig plats
22 §
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.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
23 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första stycket, 11
§, 12 § första stycket, 13 - 15 §§ och 19-21 §§ 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 2006-10-01, då samtidigt äldre föreskrifter upphör att gälla.

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TORGHANDELN I
GNOSJÖ KOMMUN
Beslutad av kommunfullmäktige 2006-09-28, § 77
Reviderad av kommunfullmäktige 2016-06-21, § 78
Gnosjö 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 § Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och
säkerhet på offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala
ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för salutorgen i kommunen. Syftet med
föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.
2 § Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till
allmänna försäljningsplatser för torghandel:



Banktorget i Gnosjö (se karta bilaga 1).
Parkeringsplatsen vid Järnvägsgatan i Hillerstorp (se karta bilaga 2).

Fasta och tillfälliga saluplatser
3 § På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser vilka
bestäms av kommunstyrelsen.
En fast eller tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av person som av
kommunstyrelsen utsetts att övervaka och ordna handeln på allmän försäljningsplats
(torgtillsyningsman).

Fördelning av saluplatser
4 § Vid fördelningen av saluplatserna gäller följande:
Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till
försäljningsplatsen, eller genom lottning, om det är lämpligare.
Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till
tillgången på platser.
När flera platser tilldelas en person, skall platserna vara belägna intill varandra.

Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. I fall en
innehavare av en fast saluplats inte vid försäljningstidens början har intagit platsen eller gjort
anmälan till torgtillsyningsmannen att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, har
kommunstyrelsen rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig saluplats.

Tider för försäljning
5 § Torghandel får ske på följande tider:
Försäljningen får börja tidigast klockan 08.00 samt sluta senast klockan 20.00 torsdag –
fredag, klockan 08.00 – 14.00 lördagar, ifall kommunstyrelsen inte medgivit undantag eller
beslutar annat.
På påskafton, pingstafton, midsommarafton och nyårsafton får torghandel inte pågå efter
klockan 13.00.
Försäljarna får inte tidigare än 15 minuter före fastställd försäljningstids början lägga upp
varor eller redskap på försäljningsplatsen.
Varor och redskap skall vara bortförda senast 1 timme efter försäljningstidens slut.
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får
kommunstyrelsen besluta att försäljning i särskilt fall skall ske vid andra tider än vad som
stadgas ovan eller helt ställas in.

Innehavarens upplysningsskyldighet
6 § En innehavare av en saluplats är enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning
skyldig att genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna upplysning om
innehavarens namn, postadress och telefonnummer.

Förbud mot försäljning av vissa varor
7 § Sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på de allmänna
försäljningsplatserna.

Försäljning av livsmedel
8 § Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna i livsmedelslagen (1971:511) och livsmedelsförordningen (1971:807) samt
föreskrifter meddelade med stöd av dessa.

Placering av varor, redskap och fordon
9 § Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller
mellan saluplatserna.
Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen.
För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs kommunstyrelsens tillstånd.

Renhållning m.m.
10 § En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens slut
samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen, samt att föra bort och lägga det källsorterat i
därför avsedda behållare.
Innehavaren skall se till att saluplatsen hålls ren och snygg.

Avgift
11 § För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de
grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av föreskrift
12 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 § andra och tredje
styckena, 4 § sjätte stycket första meningen, 5 § första - sjätte styckena, 7 §, 9 och 10 §§ 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 2006-10-01, då äldre föreskrift upphör att gälla.

