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ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER  

GÄVLE KOMMUN 

 
Beslutade av:    Kommunfullmäktige i Gävle kommun  

Beslutsdatum:    Den 11 december 2017, § 17 

Gäller från och med:  Den 1 januari 2018 

 

Gävle 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 ord-

ningen i Gävle kommun skall upprätthållas. Bestämmelsen i 22 § har till syfte att hindra att männi-

skors 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.  

 

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:  

 

a) Följande begravningsplatser:  

 Nya och gamla kyrkogården i Gävle samt Bomhus, Valbo, Hille, Hamrånge och Hede-

sunda kyrkogårdar. 

 

b) Följande vänthall för allmänna kommunikationer:  

 Gävle Central. 
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c) Följande motionsspår:  

 Anlagda motionsspår i Bomhus, Forsbacka, Hagaström, Hamrånge, Hedesunda, Hem-

lingby, Kungsbäck, Valbo sportcentrum, Åbyvallen, Skidstavallen och Sätra. 

 

d) Följande badplatser:  

 Bönaviken, Engeltofta, Engesberg, Forsbybadet, Gammelannabadet, Hilleviksbadet, Hög-

backa, Konsumbadet/Brädviken, Laduholmen, Limön, Sandsnäsbadet, Saltharsfjärden, 

Stadsbadet Boulongnern, Strömsbrobadet, Torsvedsbadet och Totrabadet.  

 

e) Gavleån nedströms Gustavsbro till Islandsbron. 

 

f) Följande idrottsanläggningar/idrottsområden: 

 Arenaområdet Gavlehov, Hagaströms IP, Hedesunda IP, Kastvallen, Mariehovs IP, 

Måsbergets IP, Nynäs IP, Strömvallen, Sätravallen, Sörby IP, Testebovallen, Träffens 

sporthall och IP, Valbo sportcentrum och Åbyvallen. 

 

g) Följande lekplatser: 

 Se Bilaga 7.  

 

h) Följande preparerade/pistade nedfart samt liftgata:  

 Hemlingbybacken.” 

 

4 §  

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 8, 10 § första stycket, 11 §, 12 § och 22 § 

tredje stycket, bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

 

Lastning av varor m.m. 

 

5 § 

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering av gods m.m. skall den som är ansvarig för 

åtgärden vidta 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 m.m. 

 

6 § 

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schakt-

ning, grävning eller liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten ut-

sätts för minsta möjliga olägenhet.  

 

Containrar 

 

7 § 

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 

 

8 § 

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gång- eller cykelbana 

på lägre höjd än 2,80 meter och längre än 2 meter från husvägg eller över en körbana eller den del 

av gångbana som ligger inom 0,5 meter från körbanekant på lägre höjd än 4,80 meter.  

 

Banderoller med text får inte sättas upp över gator eller i parker utan polismyndighetens tillstånd. 

 

Växtlighet från tomt 

 

9 § 

För att ej hindra framkomlighet för trafikanter får växtlighet på tomt ej skjuta ut över gång- eller 

cykelbana på lägre höjd över marken än 2,80 meter, eller över en körbana på lägre höjd över mar-

ken än 4,80 meter.  

 

Träd och buskar skall beskäras i den mån grenarna sträcker sig över gång- eller körbanan under de 

höjder som sagts i första stycket.  
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Uppsättande av banderoller, skyltar, dekorationer och reklamanord-

ningar 

 

10 §  

Tillstånd av polismyndighet krävs för att sätta upp banderoller, skyltar, gatupratare, dekorationer 

och reklamanordningar över eller på ett sådant sätt att de vetter mot offentlig plats.  

 

Affischering, reklam m m 

 

11 §  

Affischer, annonser, klistermärken, projicerade eller schablonmålade budskap eller liknande an-

slag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar, 

kabelskåp eller liknande som vetter mot eller utgör del av offentlig plats. Utfärdat polistillstånd är 

giltigt endast tillsammans med skriftligt medgivande från ägare till fastighet eller anläggning som 

nyttjas.  

 

Tillstånd av polismyndigheten behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra 

liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd av polismyndig-

heten för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden på byggnad där rörel-

sen bedrivs och som rör rörelsen.” 

 

Högtalarutsändning 

 

12 §  

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga plat-

ser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.  

 

Penninginsamling 

 

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 sker i samband med framförande av gatumusik krävs tillstånd endast om gatumu-

sikanten eller medhjälpare har för avsikt att gå runt bland publiken och samla in pengar. 
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Alkoholförtäring 

 

14 §  

Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom nedan angivna offentliga platser, annat än i 

samband med tillåten servering.  

 

1) Centrala Gävle inklusive delar av Söder 

Området omfattande centrala Gävle inklusive delar av Söder är markerat på karta, se Bilaga 1.  

 

2) Stadsträdgården och Boulongern 

Området omfattande Stadsträdgården och Boulognern är markerat på karta, se Bilaga 2. Området 

avgränsas bland annat av en gräns norra delen Clas Fiskares Stig mot Västra vägen.  

 

3) Bomhus centrum  

Området omfattande Bomhus centrum är markerat på karta, se Bilaga 3.   

 

3) Sätra centrum:  

Området omfattande Sätra centrum är markerat på karta, se Bilaga 4.  

 

4) Andersberg centrum 

Området omfattande Andersbergs centrum är markerat på karta, se Bilaga 5.  

 

5) Inomhustorg 

Inomhustorgen ”Nian”, Flanör, Winnhuset, Vasahuset och Valbo köpcentrum inklusive inomhus-

passager.  

 

6) Utomhustorg 

Utomhustorgen Agötorget och Södermalms torg. Agötorget är markerat på karta, se Bilaga 6 och 

Södermalmstorg är markerat på karta, se Bilaga 1.   

 

7) Lekplatser 

Lekplatser, se Bilaga 7. 

 

8) Arenaområdet Gavlehov 

Området omfattande Gavlehov Arena är markerat på karta, se Bilaga 8.  
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9) Anläggning för spontanidrott  

Området omfattar anläggning för spontanidrott i Jungfruparkens västra del och område i omedel-

bar anslutning till denna.    

 

Ambulerande försäljning 

 

15 §  

Ambulerande försäljning får inte ske på Stortorget, till Stortorget angränsande gågator, Agötorget, 

Södermalmstorg, Nygatan eller på de delar av N. Kungsgatan och N. Rådmansgatan som sträcker 

sig från ån till Nygatan.  

 

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 § ordnings-

lagen. 

 

Allmän försäljningsplats 

 

16 §  

Anvisad del av Stortorget, Agötorget samt Södermalmstorg är allmän försäljningsplats. För allmän 

försäljningsplats gäller torghandelsstadgan.  

 

Camping 

 

17 §  

Camping får inte ske på offentlig plats inom detaljplanelagt område, annat än i samband med tillå-

ten camping.  

 

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, signal- och servicehund för funktions-

hindrad person, polishund, bevaknings- eller räddningshund i tjänst.  
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19 §  

Hundar skall hållas kopplade 

 

a) på gång- och cykelbanor, vägar som är avsedda för gående och cyklande, vägar gator och torg 

som omfattas av detaljplan 

 

b) på begravningsplatser, vänthall, motionsspår och badplatser som anges i § 3 i dessa föreskrifter 

 

c) följande parker, nämligen Stadsträdgården/Boulognerskogen, Bishop Hillparken, Brunnsparken, 

Folke Löfgrens park, Galvaparken, Jungfruparken, Kvarnparken, Luftvärnsparken, Navigations-

parken, Nobelparken, Regementsparken, Rådhusesplanaden och Stenebergsparken. 

 

d) hundar behöver inte hållas kopplade inom områden där kommunen anordnat hundrastplatser 

 

e) Undantag från kopplingstvånget gäller också där verksamhet bedrivs i kontrollerade former som 

vid tävling eller träning där det finns tävlingsledare, instruktör eller utsedd gruppledare.  

 

f) Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, om de inte är inom inhägnade 

områden. 

 

g) Hundar får inte vistas på de lekplatser, som framgår av Bilaga 7. Under tiden from 1 maj  

t o m 30 september får hundar inte vistas på i 3 § i dessa föreskrifter angivna badplatser.  

 

20 §  

Föroreningar efter hundar skall plockas upp dels på samtliga gångbanor och parkvägar eller annat 

utrymme upplåtet för gångtrafik, i 3 § i dessa föreskrifter angivna begravningsplatser, motions-

spår, badplatser, lekplatser och följande parker, nämligen Stadsträdgården/Boulognerskogen, 

Bishop Hillparken, Brunnsparken, Folke Löfgrens park, Galvaparken, Jungfruparken, Kvarnpar-

ken, Luftvärnsparken, Navigationsparken, Nobelparken, Regementsparken, Rådhusesplanaden och 

Stenebergsparken. 
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Ridning, löpning, promenader och cykling  

 

21 §  

Det är inte tillåtet att rida eller leda häst på följande motions- eller skidspår, nämligen  

 anlagda motionsspår i Bomhus, Forsbacka, Hagaström, Hamrånge, Hedesunda, Hem-

lingby, Kungsbäck, Valbo sportcentrum, Åbyvallen, Skidstavallen och Sätra 

Löpning och promenader får inte ske i följande anlagda skidspår inklusive bäddar för skateskidåk-

ning, nämligen  

 anlagda skidspår i Bomhus, Forsbacka, Hagaström, Hamrånge, Hedesunda, Hemlingby, 

Kungsbäck, Valbo sportcentrum, Åbyvallen, Skidstavallen och Sätra.  

Cykling får inte ske i följande anlagda skidspår inklusive bäddar för skateskidåkning, om inte an-

nat är föreskrivet, nämligen  

 anlagda skidspår i Bomhus, Forsbacka, Hagaström, Hamrånge, Hedesunda, Hemlingby, 

Kungsbäck, Valbo sportcentrum, Åbyvallen, Skidstavallen och Sätra.  

Det är inte tillåtet att uppehålla sig i Hemlingbybacken & Snowparks nedfarter annat än under 

gällande öppettider. Området betraktas som en byggarbetsplats utanför backens ordinarie öppetti-

der. 

 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

 

22 §  

Användning av pyrotekniska varor tillåts bara på påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton 

från klockan 18:00 till följande dag 01:00 inom detaljplanelagda (även byggnadsplan och stads-

plan) områden med sammanhållen bebyggelse. Under övriga tider på året krävs tillstånd av polis-

myndigheten. Med sammanhållen bebyggelse avses bebyggelse på tomter som gränsar till 

varandra eller skiljs åt endast av väg, gata eller parkmark. 

 

Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 500 meter från länssjukhuset, 

Gävle Central och inomhustorg som avses i 14 § i dessa föreskrifter samt inom Gävle hamnom-

råde. Under förutsättning av polismyndighetens tillstånd och under förutsättning medgivande från 

Gävle kommun, får användning av pyrotekniska varor ske närmare än 500 meter från inomhustorg 

som avses i 14 § i dessa föreskrifter.  

 

Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor på mark och anlägg-

ningar på Arenaområdet Gavlehov och Strömvallen. Arenaområdet Gavlehov är markerat på karta, 

se Bilaga 8.” 
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Adressnummerskyltar 

 

23 §  

Ägare av fastighet, som av byggnadsnämnden tilldelats adressnummer, är skyldig att anskaffa, 

uppsätta och bekosta adressnummerskylt.  

 

Skylten skall vara lättläst och tydlig samt vara så placerad att den är entydig och lätt synlig utifrån. 

Siffrornas höjd skall vara minst 9 cm. Skylten skall vara tillverkad av rostskyddad metall eller 

annat väderbeständigt material och skall i övrigt utföras så, att god anslutning till 

gatu/vägnamnsskyltarna kan ske. 

 

Avgift för att använda offentlig plats 

 

24 § För användningen 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 

 

25 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-10 § §, 11 § första stycket, 

12, §, 13 § första stycket, 14 §, 15 § första stycket, 17, § 19-23 § § kan dömas till penningböter 

enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.  

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 

 


