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Allmänna och lokala ordningsföreskrifter för Nässjö 
kommun 
 
Nässjö 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 Nässjö kommun ska upprätthållas. 
Bestämmelserna i 19 a § 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. 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 följande områden 
jämställas med offentlig plats: 

• Idrottsplatser beträffande 13 § 
• Skogsvallen i Nässjö tätort 
• Anlagda motionsspår beträffande 18 § första stycket, 20 och 21 §§ 
• Motionsspåret i Handskeryd i Nässjö tätort 
• Hela friluftsområdet Lövhult 
• Elljusspåren i Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck, och Äng 



• Badplatser beträffande 13 § och 18 § fjärde stycket 
• Gisshults badplats, Gisshultasjön 
• Ormaryds badplats, Sjunnarydssjön 
• Elmeshultabadet, Elmeshult, Anneberg 
• Ekerydsbadet, Hästsjön, Solberga 
• Ängs badplats, Dundersjön 
• Forserums badplats, Storsjön 
• Vareviksbadet, Storesjön, Bodafors 
• Bringetofta badplats (Forsabadet), Toftaån 
• Stensjöns badplats, Nömmen 
• Fredriksdals badplats, Fredriksdalssjön 
• Skullarydsbadet, Rosjön 
• Flisbybadet, Anebysjön 
• Sandsjöbadet, Uppsjön 
• Grimstorps badplats, Storesjön 
• Adela udde, Handskerydssjön 
• Klappabadet, Klappasjön, Malmbäck 
• Järnvägsområden beträffande 13 § 
• Nässjö Resecentrum 
• Begravningsplatser beträffande 13 och 15 §§, 18 § fjärde stycket 
• Anneforskyrkogården i Nässjö tätort 
• Skogskyrkogården i Nässjö tätort 

 
4 §  
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 §, 12 
§, 14 § och 20§ 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 söka grävtillstånd hos tekniska 
serviceförvaltningen och 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 får inte ske utan 
polismyndighetens tillstånd. 
Byggnadsarbeten för vilka kommunen beviljat bygglov eller motsvarande undantas från 
kravet på tillstånd. 
 
 
Containrar 
8 §  
Ansöks enligt principer för markupplåtelse på offentlig plats hos polismyndigheten  
 
 
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 2.20 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4.50 meter. 
Uppställning av reklamskyltar på offentlig plats regleras i 3 kap 1 § ordningslagen. 
 
 
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 insamling sker skall arrangörens namn och ändamålet med insamlingen 
framgå. När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte 
tillstånd. 
 
 
  



Förtäring av alkohol 
13 §  
Spritdrycker, vin, starköl och öl (folköl) får ej förtäras på offentlig plats enligt följande 
annat än i samband med tillåten servering av sådana drycker (nämnda gator skall även 
ingå i respektive område): 
För hela kommunen gäller att förtäring av sådana drycker inte är tillåten på skolgårdar 
och lekplatser. Med offentlig plats skall jämställas i 3 § redovisade idrottsplatser, 
allmänna badplatser, järnvägsområden och begravningsplatser. 
 
 
Ambulerande försäljning 
14 §  
Ambulerande försäljning får inte ske på följande platser utan polismyndighetens 
tillstånd: Stadsparken, Stortorget, Södra torget samt i övrigt inom det område som 
begränsas i söder av Brogatan, i väster av Järnvägsgatan, i norr av Bangårdsgatan och i 
öster av Mariagatan i Nässjö. 
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. 
 
 
Camping 
15 §  
Camping får inte ske på offentlig plats inom detaljplanelagt område. 
 
 
Badförbud 
16 §  
Bad är förbjudet i Ingsbergssjön och Runnerydssjön. 
 
 
Hundar 
17 §  
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 18 §. Det som sägs i 
dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadade personer, servicehund, 
signalhund eller polishund i tjänst. 
 
18 §  
Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats. 

• Hundar får inte vistas de allmänna badplatser som nämns i 3 §. 

 
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
19 § Det är förbjudet att använda fyrverkerier i Nässjö tätorts centrala delar, enligt 
kartskiss, med undantag för arrangemang med polistillstånd. Dessutom förbjuds 
användandet av fyrverkerier inom övriga detaljplanelagda områden i kommunen, med 
undantag för kortare tidsperioder vid påsk och nyår. Tillåten tid är mellan kl. 18.00 
nyårsafton och kl. 12.00 nyårsdagen, samt mellan kl.18.00 påskafton och kl. 12.00 
påskdagen. 
 



 
 
 
Sprängning och skjutning med eldvapen 
21 §  
Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning enligt 3 kap 6§ i 
ordningslagen  
 
 
Ridning och löpning m. m. 
22 §  
Ridning får inte ske i de motionsspår som redovisas i 3 §. Löpning, cykling, 
mopedåkning och liknande är förbjudet i anlagda skidspår på dessa platser. 
 
 
Uthyrning av enpersonsfordon 
23 §  
Tillstånd av polismyndigheten krävs enligt principer för markupplåtelse för att 
ianspråkta offentlig plats för att bedriva uthyrning av enpersonsfordon (elsparkcyklar, 
cyklar eller liknande). Detta gäller enpersonsfordon oberoende av om de har ett eller 
flera hjul, en sitt- eller ståplats och om de är försedda med motor eller inte. 
 
 
Avgift för att använda offentlig plats 
24 §  
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. 
 
 
 
  



Bebyggda fastigheter med tilldelat adressnummer 
25 §  
Bebyggd fastighet, som tilldelats ett adressnummer, ska vara försedd med 
adressnummerskylt. Skylt ska sättas upp på väl synlig plats 
 
 
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
26 §  
Den som uppsåtligen, eller av oaktsamhet, bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första 
stycket, 11 §, 12 § första stycket, 13 §, 14 § första stycket, 15 och 16 §§, 18-21 §§ kan 
dömas till penningböter enligt 3 kap. 22§ andra stycket i ordningslagen. I ordningslagen 
finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 
 
Dessa föreskrifter utom 9 och 13 §§ träder i kraft den 1 januari 1996. 9 och 13 §§ träder 
i kraft den 1 mars 1996. 19a § träder i kraft den 1 juni 2000. 
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