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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-11-25 

Ks § 263 
Au§ 198 Dnr KS 500/2014 

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Direktionen i Bergslagens Kommunalteknik beslutade vid sammanträde den 

12 december 2014 § 147 föreslå Hällefors, Nora, Ljusnarsbergs och Lindesbergs 

kommuner revidera de allmänna lokala ordningsföreskriftera § 6 gällande grävning 

och schaktning i kommunerna. § 6 föreslogs kompletteras med: 

Grävtillstånd krävs för alla schaktningsarbeten i kommunal 

mark. Ansökan ska vara inkommen till Bergslagens 

kommunalteknik senast tio arbetsdagar före va1je arbetes 

igångsättande. 

Arbeten som innebär påverkan på trafiken ska ha en godkänd 

TA-plan. Trafikanordningsplan ska upprättas och insändas till 

Bergslagens kommunalteknik för godkännande. I övrigt 

hänvisas till "Anvisningar för schaktningsarbeten i gatumark" 

respektive "Anvisningar för schaktningsarbeten i parkmark." 

Vidare beslutade direktionen att uppdra åt förvaltningen att utarbeta förslag till taxa 

gällande handläggning av schakttillstånd, vilken skulle godkännas av direktionen 

och antas av respektive kommun 

Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 14 januari 2015 § 7 avvakta 

med förslaget till ändringar av allmänna lokala föreskrifter till dess Bergslagens 

Kommunalteknik presenterat förslag till taxa. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 maj 2015 § 40 anta 

gemensam taxa för återställningsarbeten för Hällefors, Nora, Ljusnarsbergs och 

Lindesbergs kommuner. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



~LJUSNARSBERGS 
W KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-11-25 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den 
16 november 2015 med anledning av direktionen i Bergslagens Kommunaltekniks 
beslut. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun
fullmäktige anta föreliggande förslag till revidering av § 6 i Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Ljusnarsbergs kommun. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter i Ljusnarsbergs kommun§ 6 kompletteras med 

Grävtillstånd kravs för alla schaktningsarbeten i kommunal 

mark. Ansökan ska vara inkommen till Bergslagens 

kommunalteknik senast tio arbetsdagar före vaije arbetes 

igångsättande. 

Arbeten som innebär påverkan på trafiken ska ha en godkänd 

TA-plan. Trafikanordningsplan ska upprättas och insändas till 
Bergslagens kommunalteknik för godkännande. I övrigt 

hänvisas till "Anvisningar för schaktningsarbeten i gatumark" 

respektive "Anvisningar för schaktningsarbeten i parkmark." 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
ALLMÄNNA UTSKOTIET 2015-11-11 

Justerandes sign. 

Au§ 198 Dnr KS 500/2014 

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter 

Ärendebeskrivning 
Direktionen i Bergslagens Kommunalteknik beslutade vid sammanträde den 
12 december 2014 § 14 7 föreslå Hällefors, Nora, Ljusnarsbergs och Lindesbergs 

kommuner revidera de allmänna lokala ordningsföreskriftera § 6 gällande grävning 

och schaktning i kommunerna. § 6 föreslogs kompletteras med: 

Grävtillstånd krävs för alla schaktningsarbeten i kommunal 

mark. Ansökan ska vara inkommen till Bergslagens 

kommunalteknik senast tio arbetsdagar före varje arbetes 

igångsättande. 

Arbeten som innebär påverkan på trafiken ska ha en godkänd 

TA-plan. Trafikanordningsplan ska upprättas och insändas ti ll 

Bergslagens kommunalteknik för godkännande. I övrigt 
hänvisas till "Anvisningar för schaktningsarbeten i gatumark" 

respektive "Anvisningar för schaktningsarbeten i parknrnrk." 

Vidare beslutade direktionen att uppdra åt förvaltningen att utarbeta förslag till taxa 

gällande handläggning av schakttillstånd, vilken skulle godkännas av direktionen 

och antas av respektive kommun 

Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 14 januari 2015 § 7 avvakta 

med förslaget till ändringar av allmäima lokala föreskrifter ti Il dess Bergslagens 

Kommunalteknik presenterat förs lag till taxa. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 maj 20 15 § 40 anta 

gemensam taxa för återställningsarbeten för Hällefors, Nora, Ljusnarsbergs och 

Lindesbergs kommuner. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Utdragsbeslyrkande 



~LJUSNARSBERGS 
WlKOMMUN 

2015-11-16 

Kommunstyrelsen 

Revidering av allmänna lokala ordningsförskrifter 

Ärendebeskrivning 
Direktionen i Bergslagens Kommunalteknik beslutade vid sammanträde den 

12 december 2014 § 147 föreslå Hällefors, Nora, Ljusnarsbergs och Lindesbergs 

kommuner revidera de allmänna lokala ordningsföreskriftera § 6 gällande grävning och 

schaktning i kommunerna. § 6 föreslogs kompletteras med: 

Grävtillstånd krävs för alla schaktningsarbeten i kommunal mark. Ansökan ska 

vara inkommen till Bergslagens kommunalteknik senast tio arbetsdagar före 

varje arbetes igångsättande. 

Arbeten som innebär påverkan på trafiken ska ha en godkänd TA-plan. 

Trafikanordningsplan ska upprättas och insändas till Bergslagens 

kommunalteknik för godkännande. I övrigt hänvisas till "Anvisningar för 

schaktningsarbeten i gatumark" respektive "Anvisningar för 

schaktningsarbeten i parkmark." 

Vidare beslutade direktionen att uppdra åt förvaltningen att utarbeta förslag till taxa 

gällande handläggning av schakttillstånd, vilken skulle godkännas av direktionen och antas 

av respektive kommun 

Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 14 januari 2015 § 7 avvakta med 

förslaget till ändringar av allmänna lokala föreskrifter till dess Bergslagens 

Kommunalteknik presenterat förslag till taxa. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 maj 2015 § 40 anta gemensam 

taxa för återställningsarbeten för Hällefors, Nora, Ljusnarsbergs och Lindesbergs 

kommuner. 

Bilagt denna skrivelse finns förslag till revidering, röd text, i § 6 i Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Ljusnarsbergs kommun. 



~LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 

Förslag 
Undertecknad föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande 
förslag till revidering av § 6 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ljusnarsbergs 
kommun. 

~~~~ 
Anders Andersson 
Kanslichef 



[919] LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 

Med offentlig plats 

avses: 

• Allmänna vägar. 
• Gator, vägar, t org, 
parker och andra platser 
som i detaljplan 
redovisas som allmän 
plats och som har 
upplåtits för sitt 
ändamål. 

• Andra landområden 
och utrymmen inomhus 
som stadigt används för 
al lmän t rafik. 

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 
FÖR LJUSNARSBERGS KOMMUN 

Ljusnarsbergs kommun föreskriver följande med stöd av I § förordningen 
(1993: 1632) som bemyndigar kommuner och länsstyrelser att meddela lokala 
föreskrifter enligt Ordningslagen ( 1993: 1617) 

Föreskrifternas innehåll och tillämpning 

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig 
plats finns i 3 kap ordnings/agen (SFS 1993: 16 17). 
Utöver detta skall för Ljusnarsbergs kommun gälla följande 
ordningsföreskrifter. 

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är 
offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordnings/agen om inte annat 
anges. 

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också 
kommunens föreskrifter om torghandel. 
Allmän försäljningsplats är Malmtorget och Kristineplan i Kopparberg. 
Avgränsning se bilagd karta I 

3 § Vid tillämpning av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter skall 
fö ljande områden jämställas med offentlig plats: 

• Skolgårdar, lekplatser, fri tidsgårdar, elljusspår, idrottsplatser, 
naturreservat, idrottsanläggningar, friluftsområden och campingplatser. 

• Anlagda badplatser för allmänt bruk. 
• För allmänheten tillgängliga områden vid järnvägsstationerna i 

Kopparberg och Ställdalen. 
• Samtliga begravningsplatser och kyrkogårdar. 

4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt §§ 7, 11, 12, 18, 
19 och 20 bör kommunen ges ti llfälle att yttra sig. 
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Lastning av varor 

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 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 med mera 

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. 

Grävningstillstånd krävs för alla schaktningsarbeten i gatumark. Anmälan skall 
vara inkommen till Bergslagens Kommunalteknik (BKT) senast tio arbetsdagar 
före varje arbetes igångsättande. 

Arbeten som innebär påverkan på trafiken skall ha en godkänd 
trafikanordningsplan. Trafikanordningsplan skall upprättas och insändas till 
Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning (BMB) för godkännande. I övrigt 
hänvisas till "Anvisningar för schaktningsarbeten i gatumark" respektive 
"Anvisningar för schaktningsarbeten i parkmark". 

Störande buller 

7 § Arbete såsom t.ex. sten.krossning, pålning och nitning, som orsakar 
störande buller för personer på offentliga platser får inte ske utan 
polismyndighetens tillstånd. 

Containrar 

8 § Polismyndighetens tillstånd krävs för uppställning av container på allmän 
plats. 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, så att det klart framgår vem som handhar 
containern. Containrar som är öppna och avsedda för brännbart material skall 
placeras minst 6 meter från vägg eller utskjutande tak. 

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. 



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 förtäras på offentlig plats och 
därmed jämställt område annat än i samband med tillåten servering av sådana 
drycker. 

Därutöver får ej heller öl klass Il förtäras i centrala Kopparberg på de områden 
som benämns Kristineplan, "Trekanten" och Malmtorget begränsade av de 
gångbanor som omsluter desamma. 
Avgränsningar se bilagd karta 2. 

Camping 

14 § Camping får inte ske offentlig plats, och därmed jämställt område utan 
tillstånd av polismyndigheten. 



~) 

Hundar, katter och hästar 

15 § 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 16-17 §§.Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för 
ledarhund för synskadad person, för polishund i tjänst eller hund, för vilken 
polismyndigheten medgett särskilt undantag. 

16 § Hundar skall hållas kopplade inom offentlig plats och därmed jämställt 
område. 

Katter, som vistas på offentlig plats, och därmed jämställt område skall ha 
halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara ID
märkt. 

Hundar får inte vistas på allmän badplats. 

Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom 
inhägnade områden. 

17 § På offentlig plats och därmed jämställt område skall föroreningar efter 
hundar och hästar plockas upp. 

Skjutning med luft- och fjädervapen med mera 

18 § Luftvapen, fjädervapen, pilbåge, slangbågar och paintballvapen får inte, 
utan tillstånd av polismyndigheten, användas på följande platser: offentlig plats 
och därmed jämställda områden. 

Ridning 

19 § Ridning får inte ske i elljusspår och för allmänheten upplåtna 
motionsspår. 
Avgränsningar se bilagd karta 3 A + B. 

Motordrivna fordon 

20 § Motordrivna fordon får ej nyttjas i elljusspår och för allmänheten 
upplåtna motionsspår. 
Avgränsningar se bilagd karta 3 A + B. 

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 

21 § Tillstånd av polismyndigheten krävs för att använda fyrverkerier och 
andra pyrotekniska varor på offentlig plats och därmed jämställda områden. 
Ovanstående gäller inte valborgsmässoafton, påskafton och nyårsafton. 



Adressnummerskyltar 

22 § Vaije fastighet, som tilldelats adressnummer, skall av fastighetsägaren 
förses med adressnummerskylt, vilken skall vara tydligt läsbar från gatan. 

Avgift för att använda offentlig plats 

23 § För användning av offentlig plats och område som kommunenjämställt 
med sådan och som står under kommunens förvaltning har kommunen rätt att ta 
ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

24 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av §§ 5-20 
kan dömas till penningböter enligt Ordningslagen 3 kap 22 § andra stycket. 

I ordningsstadgan finns också bestämmelser om förelägganden och 
förverkande. 

Bilagor: 
Bilaga, § 2 Karta 1, avgränsning av allmän försäljningsplats. 

Bilaga, § 13 Karta 2, avgränsning för område där starköl, öl klass Il, vin och 
spritdrycker ej får fö1iäras 

Bilaga, §§ 19 och 20, Kaiia 3 A och B, avgränsningar gällande elljusspår. 

Beslutad av kommunfullmäktige den 20 september 2012, § 72 



BERGSLAGENS KOMMUNAL TEKNIK SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Direktionen 

Utdragsbestyrkande 

Sammanträdesdatum 

2014-12-12 

Dnr: BKT 2014-699 

§ 147 

Förslag till revidering i de "allmänna lokala ordnings
föreskrifterna" gällande grävning och schaktning för 
Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun 

Förslag till beslut 

Sida 

Direktionen förslås besluta att föreslå Hällefors, Nora, Ljusnarsbergs 
och Lindesbergs kommun att revidera i de "allmänna lokala ordnings
föreskrifterna" §6 gällande grävning och schaktning i Hällefors, Nor~. 
Ljusnarsbergs och Lindesbergs kommun. 

§ 6 kompletteras med: 
Grävtillstånd krävs för alla schaktningsarbeten i kommunal mark. 
Ansökan ska vara inkommen till Bergslagens kommunalteknik senast 
tio arbetsdagar före varje arbetes igångsättande. 

Arbeten som innebär påverkan på trafiken ska ha en godkänd TA-plan. 
Trafikanordningsplan ska upprättas och insändas till Bergslagens 
kommunalteknik för godkännande. I övrigt hänvisas till "Anvisningar för 
schaktningsarbeten i gatumark" respektive "Anvisningar för schakt
ningsarbeten i parkmark." 

Bergslagens kommunalteknik får i uppdrag att ta fram förslag på taxa 
gällande handläggning av schaktti llstånd. 

Förslag till revidering gällande schaktning, grävning m.m. (§6) 

6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tipp
ning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller liknande arbete ska 
se till att det sker på sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta 
möjliga olägenhet. 

Grävtillstånd krävs för alla schaktningsarbeten i kommunal mark. 
Ansökan ska vara inkommen ti ll Bergslagens kommunalteknik senast 
tio arbetsdagar före varje arbetes igångsättande. 

Arbeten som innebär påverkan på trafiken ska ha en godkänd TA-plan. 
Trafikanordningsplan ska upprättas och insändas till Bergslagens 
kommunalteknik för godkännande. I övrigt hänvisas till "Anvisningar för 
schaktningsarbeten i gatumark" respektive "Anvisningar för schakt
ningsarbeten i parkmark." 

Protokollsutdrag till 



BERGSLAGENS KOMMUNAL TEKNIK SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Direktionen 

Utoragsbestyrkande 

Sammanlrädesdalum Sida 

2014-12-12 8 

Forts §147 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunernas lokala ordningsföreskrifters paragrafer skiljer sig åt på 
flera punkter varav här upptas bara 6 § Schaktning, grävning m.m. 

Beskrivning av ärendet 
För att BKT ska kunna hänvisa till schaktanvisningarna, förutsätter det 
att kommunerna beslutat om detta. 

Förslag till finansiering 
Idag tar BKT inte ut någon avgift för handläggning av schakttillstånd det 
finns heller ingen möjlighet att ta ut sanktionsavgifter för merarbete då 
vi upptäcker schakter utan tillstånd eller att TA-plan saknas. 

Förslag under mötet 
Direktionen föreslår att förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på 
taxa gällande handläggning av schakttillstånd. Taxan godkänns av 
direktionen och skickas sedan vidare till respektive kommun för 
antagande. 

För ärendet aktuella handlingar 
Blankett för ansökan av Grävtillstånd 
Färdiganmälan 
Ansökan TA-plan 
Anvisningar för schaktningsarbeten i gatumark 
Anvisningar för schaktningsarbeten i parkmark 

Direktionens beslut 
Beslutar att föreslå Hällefors, Nora, Ljusnarsbergs och Lindesbergs 
kommun att revidera i de "allmänna lokala ordnings-föreskrifterna" §6 
gällande grävning och schaktning i Hällefors, Nora, Ljusnarsbergs och 
Lindesbergs kommun. 

§ 6 kompletteras med: 
Grävtillstånd krävs för alla schaktningsarbeten i kommunal mark. 
Ansökan ska vara inkommen till Bergslagens kommunalteknik senast 
tio arbetsdagar före varje arbetes igångsättande. 

Protokollsutdrag till 



BERGSLAGENS KOMMUNAL TEKNIK SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Direktionen 
Sammanlrädesdatum Sida 

2014-12-12 9 

Forts §147 

Arbeten som innebär påverkan på trafiken ska ha en godkänd TA-plan. 
Trafikanordningsplan ska upprättas och insändas till Bergslagens 
kommunalteknik för godkännande. I övrigt hänvisas till 
"Anvisningar för schaktningsarbeten i gatumark" respektive 
"Anvisningar för schaktningsarbeten i parkmark." 

Förvaltningen får i uppdrag av direktionen att ta fram förslag på taxa 
gällande handläggning av schakttillstånd. Taxan godkänns av 
direktionen och antas sedan av respektive kommun. 

Delges för åtgärd: 
Hällefors kommun 
Nora kommun 
Ljusnarsbergs kommun 
Lindesbergs kommun 

Protokollsutdrag till 


