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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Grums
kommun
Grums 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 Grums kommun ska upprätthållas.
2 § Dessa lokala ordningsföreskrifter är tillämpliga på alla platser inom
kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4
ordningslagen om inte annat anges.
Områden som jämställs med offentlig plats
3 § Följande områden jämställs med offentlig plats när 3 kap.
ordningslagen och dessa föreskrifter tillämpas.
Badplatser som är upplåtna för allmänheten, vid: Trulsön, Mickelsön, Buda,
Långeudde, Hasseldalen och Sparnäs. Badplatserna är utmärkta i bilaga 1.
Störningar från ljud
Högtalarutsändning

4 § För att sprida information, propaganda, reklam, underhållning eller
andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, genom
högtalare eller liknande anordning krävs tillstånd från polisen.
Störningar från reklamanordningar
Markiser, flaggor, banderoller, skyltar

5 § Markiser, flaggor, banderoller, skyltar, reklamanordningar och
liknande får inte sättas upp så att de orsakar problem för trafik på gång-,
cykel- eller körbanor. Fri höjd över en gångbana ska vara 2,70 meter och fri
höjd över cykel- respektive körbana är 5,10 meter.
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Affischer, annonser och anslag

6 § För att sätta upp affischer, annonser eller liknande anslag på
husväggar, staket, stolpar eller liknande som är riktade mot allmän plats
krävs tillstånd från polisen.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra
liknade anordningar som är avsedda för detta ändamål. Det krävs heller inte
något tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra
tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på den byggnad där
rörelsen finns.
Störning från verksamheter
Lastning av varor m.m.

7 § När gods lastas, forslas, lossas eller i övrigt hanteras ska den som är
ansvarig för åtgärden göra som behövs för att undvika att allmänheten utsätts
för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.
Gods får inte lastas av eller läggas upp så att brandposter,
brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller att
räddningstjänstens arbete hindras.
Containrar och återvinningsbehållare

8 § Ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren till en container eller liknande
anordning, som ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt
märka detta objekt med sina kontaktuppgifter.
Alkoholförbud
9 § Det är inte tillåtet att dricka spritdrycker, vin eller starköl med en
alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent på offentlig plats inom
Sveaparken, Sveaplan, resecentrum och stationsområdet. Platser där det
råder alkoholförbud är utmärkta i bilaga 2.
Motionsspår
10 § Cykling och ridning är inte tillåtet i Borgviks motionsspår och Grums
motionsspår.
11 § I Borgviks motionsspår och Grums motionsspår får endast
skidåkning förekomma under de perioder då skidspår är anlagda.
Motionsspåren är utmärkta i bilaga 3.
Särskilda bestämmelser om djurhållning
Hundar

12 § 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.
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Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för certifierad assistanshund,
assistanshund under utbildning eller för tjänstehund under tjänsteutövning.
13 § Hundar ska hållas kopplade på allmänna vägar, gator, torg, gång- och
cykelvägar och i parker och vid de badplatser som jämställs med offentlig
plats enligt § 3.
Från och med 1 juni till och med 31 augusti gäller kopplingstvånget även vid
de badplatser som jämställs med offentlig plats enligt § 3.
14 § Från och med 1 juni till och med 31 augusti får inte hundar bada vid
de badplatser som jämställs med offentlig plats enligt § 3.
15 § Föroreningar efter hundar ska omedelbart plockas upp på de platser
som anges i § 13 och i Grums motionsspår, Borgviks motionsspår och leden
Trulsön-Lassehall. Motionsspåren och leden Trulsön-Lassehall är utmärkta i
bilaga 3 och 4.
Hästar

16 § Från och med 1 juni till och med 31 augusti får hästar inte vistas vid
de kommunala badplatser som kommunen jämställer med offentlig plats
enligt § 3.
Avgifter för att använda offentlig plats
17 § För användning av offentlig plats och område som kommunen
jämställt med sådan plats och som förvaltas av kommunen har kommunen
rätt att ta ut en avgift enligt taxa som beslutas av kommunfullmäktige.
Dispens
§ 18 Om särskilda skäl föreligger har kommunen rätt att meddela avsteg
från dessa föreskrifter.
Överträdelse
19 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av
bestämmelserna i 9-11§§ eller 13-16 §§ kan dömas till penningböter enligt
3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. I ordningslagen finns också
bestämmelser om förelägganden och förverkande.
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Bilaga 1

Lokala
ordningsföreskrifter
Allmänna badplatser

Långeudde
Hasseldalen

Sparnäs

Trulsön
Mickelsön

Buda

2021-01-14/hs

Lokala
ordningsföreskrifter
Buda badplats

2021-01-14/hs

Lokala
ordningsföreskrifter
Hasseldalens badplats

Långsjön

2021-01-14/hs

Lokala
ordningsföreskrifter
Långeudde badplats

Lilla Värmeln

2021-01-14/hs

Lokala
ordningsföreskrifter
Mickelsöns badplats
Mickelsön

Grumsfjorden

2021-01-14/hs

Lokala
ordningsföreskrifter
Sparnäs badplats

Borgvikssjön

Lokala
ordningsföreskrifter
Trulsöns badplats

2021-01-14/hs

Bilaga 2
Lokala ordningsföreskrifter
Platser med alkoholförbud

SVEAPLAN

Resecentrum
Stationsområdet

SVEAPARKEN

Bilaga 3

Lokalaordningsföreskrifter
Borgviks motionsspår

KVJ

Lokalaordningsföreskrifter
Grums motionsspår

Motionsspår och
Skidspår 2,5 km

Skidspår 5 km

Bilaga 4

Lokala ordningsföreskrifter
Leden Trulsön - Lassehall

