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Lokala ordningsföreskrifter 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mullsjö kommun  

Antagna av kommunfullmäktige den 23 januari 2018, § 6 

Mullsjö kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) 

angående bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter 

enligt ordningslagen (1993:1617) 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde  

 Inledning 
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 

kapitlet ordningslagen (1993:1617). 

Följande lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den 

allmänna ordningen i Mullsjö kommun ska upprätthållas.  

Bestämmelsen i 19 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till 

följd av användningen av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor. 

 Tillämplighet 
Föreskrifterna är tillämpliga på alla de platser inom kommunen som anses som offentlig 

plats enligt Ordningslagen 1 kapitlet 2 § första stycket 1-4 om inget annat anges. 

 Särskilda områden som anses vara offentlig plats 
Vid tillämpningen av 3 kapitlet ordningslagen och dessa lokala föreskrifter ska, med stöd av 

1 kapitlet 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats 

under förutsättning att områdena är tillgängliga för allmänheten (se underbilagor): 

• järnvägsområden, 

• skolgårdar inklusive förskolor, (efter verksamhetstid/skoltid) 

• idrotts-, sport-, bad- och lekplatser, 

• anläggningar för friluftsliv samt motionsspår, 

• trädgårds- och parkanläggningar, 

• kyrkogårdar. 

 Kommunalt yttrande 
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt Ordningslagen kapitel 2, 7 – 8 §, 

12-14 § och 19-20 § ska kommunen ges tillfälle att yttra sig. 
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 Lastning av varor  
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering av varor och gods ska den som är 

ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att minimera risken för att allmänheten 

utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill och/eller dålig lukt.  

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att utrymningsvägar, brandposter, 

brandsläckningsutrustningar och räddningstjänstens insatsvägar blockeras, eller så att 

räddningstjänstens arbete hindras. 

 Schaktning, grävning med mera  
I Mullsjö tillämpas från 2018-01-01 grävtillstånd enligt taxa som fastställts av 

Kommunfullmäktige. 

Den som är ansvarig för gräv- eller markentreprenader på allmän platsmark ska ansöka om 

grävtillstånd hos kommunens handläggare, och till denna ansökan bifoga förslag till TA-

plan. 

Den som i övrigt ska ta upp grus, jord eller sand, eller tippa fyllnads-massor, utföra 

schaktnings-, grävnings- eller annat liknande arbete ska se till att arbetet sker på ett sådant 

sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. 

 Störande buller  
Arbete på offentliga platser som orsakar störande buller till exempel stenkrossning, pålning 

och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd och ska företrädesvis ske dagtid. 

 Containrar och lastflak  
Tillstånd av polismyndigheten krävs enligt 3 kapitlet 1 § ordningslagen för att ställa upp en 

container eller ett lastflak på offentlig plats.  

Ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren till en container eller ett lastflak, som ska ställas upp 

på offentlig plats, är skyldig att tydligt utmärka containern eller lastflaket med 

ägarens/nyttjanderättsinnehavarens namn, adress och telefonnummer. Containern eller 

lastflaket ska vara utmärkt med reflexer vilka ska vara synliga från alla sidor.  

Containrar ska vara täckta eller placerade minst sex meter från husfasad för att förhindra 

brandspridning till omkringliggande bebyggelse. Ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren ska 

hålla området kring containern eller lastflaket vårdat 

Inom Mullsjö kommun får container ställas upp högst en vecka utan särskilt tillstånd, dock 

med iakttagande av övriga föreskrifter enligt ovan. 
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 Markiser, flaggor och skyltar  
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på 

lägre höjd än 2,50 meter eller över en gång- och cykelbana på lägre höjd än 3,20 meter, eller 

över en körbana på lägre höjd än 4,60 meter. 

 Fastighetsägares ansvar  
Av 8 kapitlet 15 § plan- och bygglagen (2010:900) framgår att en tomt ska hållas i vårdat 

skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och att olägenheter för omgivning och 

trafik inte uppkommer. 

Fastighetsägare ska tillse att brevlådor, grindar eller växtlighet på tomten inte hindrar 

trafiken eller sikten för denna eller på annat sätt utgör hinder för en maskinell renhållning 

av gata, gång- eller gång- och cykelväg eller annan offentlig plats utanför tomtområde.  

Fastighetsägare ska också se till att växtligheten på hans tomt inte skymmer gatubelysning. 

Häckar, staket och dylikt får inte vara högre än 80 cm över körbana på en sträcka av 10 m 

från korsning. Grenar från träd, buskar och dylikt får inte på någon gatudel finnas på lägre 

höjd över gång- och cykelbana än 2,50 m, gång-och cykelväg 3,20 m och 4,60 m över 

körbana. 

 Affischering  
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas 

upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som kan ses ifrån offentlig plats. 

Så kallade trottoarpratare får sättas upp utan tillstånd på platser som anvisats av kommunen 

och efter samråd med polismyndigheten. 

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 (se i övrigt bestämmelser enligt Väglagen § 46  (1971:948). 

Affischering på gångbron över Järnvägsgatan till väntsal för järnvägen är förbjuden om inte 

särskilt tillstånd från Trafikverket inhämtats. 

Vid brott mot denna regel kommer affischer att plockas ner och vite kan komma att 

utdömas. 

 Högtalarutsändning  
Information, reklam, propaganda eller budskap via högtalare och riktar sig till enskilda 

personer eller grupper av personer på offentlig plats, får inte ske utan tillstånd av 

polismyndigheten. 

 Insamling av pengar  
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 

insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 

tillställning. Allmänheten som insamlingen riktar sig mot ska genom skylt upplysas om för 

vilket ändamål insamlingen sker. 
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När insamling sker i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 

 Förtäring av alkohol  
Spritdrycker, vin (inklusive cider överstigande 2,25 volymprocent alkohol), starköl samt öl 

(folköl) får inte förtäras inom angivna områden i Mullsjö och Sandhems tätorter (se bilaga 2 

med underbilaga), annat än i samband med tillåten servering av sådana drycker. 

Polismyndigheten får medge undantag från denna bestämmelse enbart beträffande förtäring 

av folköl och cider för viss tid och/eller på viss plats, efter hörande av Mullsjö kommun. 

 Camping  
Camping får inte ske inom kommunens badplatser med tillhörande parkeringsplatser, och 

inte heller inom kommunens parkområden. 

 Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor  
Fyrverkerier och användning av andra pyrotekniska varor tillåts bara från kl. 18.00 på 

påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag till kl. 03.00 enligt 

vad som följer av 3 kapitlet 7 § Ordningslagen. Under övriga tider på året krävs tillstånd av 

polismyndigheten. 

 Sprängning och skjutning med eldvapen med mera  
Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen samt för 

användning av luftvapen, fjädervapen och paintballvapen inom detaljplanelagda områden 

och områden med sammanhållen bebyggelse (enligt PBL definierat som bebyggelse på 

tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark). 

 Hundar och katter  
Ägare till hund eller katt, eller den som för lägre tid tagit emot hund eller katt (exempelvis 

hund-/kattpensionat) eller den som endast tillfälligt vårdar hund eller katt är skyldig att följa 

bestämmelserna i 18a och 18b §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller dock inte 

ledarhund till synskadad person, service-/ signalhund för funktionshindrad person, polis-, 

försvarsmakts- och/eller räddningshund i tjänst. 

18a § 

Hund ska hållas kopplad i kommunens tätorter och på offentlig plats samt på sådana platser 

som anges i 3 §. 

Hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med 

hänsyn till deras natur och övriga omständigheter som behövs för att förebygga att de 

orsakar skador eller avsevärda olägenheter. 

Utomhus ska tikar under löptid hållas kopplade eller hållas inom inhägnat område. 

Enligt 2 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter ska en hundägare låta märka 

sin hund så att den kan identifieras. 

Enligt 16 § samma lag ska under tiden den 1 mars - 20 augusti hundar hållas under sådan 

tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden 
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av året ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, 

när de inte används vid jakt. Detta gäller inte på privat tomtmark. 

Hundar får inte vistas på kyrkogårdar. Detsamma gäller offentliga bad-platser under tiden 

april - september (badplatsförteckning), se bilaga 1. 

18b § 

Föroreningar (fekalier) efter hundar och katter ska plockas upp på offentlig plats och på 

platser som anges i 3 §. Föroreningen ska förslutas väl samt placeras i därför avsedd 

behållare eller papperskorg. I förekommande fall gäller denna bestämmelse även för andra 

husdjur. 

 Motions- och skidspår  
Ridning och cykling eller ledande av häst och framförande av motorfordon, till exempel 

motorcykel eller moped, får inte ske i de motionsspår som anges i bilaga (se bilaga 1). 

Löpning och promenad är förbjudet i anlagda skidspår (se bilaga 1). 

Enligt terrängkörningslagen (1975:1313) är i korthet all körning i terräng med motordrivet 

fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk förbjuden på barmark i hela landet. 

Körning på snötäckt mark är däremot tillåten, om detta kan ske utan att skada mark eller 

vegetation.  

Körning i terräng ingår inte i allemansrätten. 

 Användning av livräddningsutrustning  
Livräddningsutrustning som tillhandahålls av kommunen vid exempelvis badplats, annan 

offentlig plats eller lokal får inte användas för annat ändamål än för vilket den är avsedd. 

 Avgift för att använda offentlig plats  
För användning av offentlig plats och/eller område som kommunen jämställt med sådan 

plats, har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som fastställts av 

kommunfullmäktige. 

 Överträdelse av lokal ordningsföreskrift  
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i dessa lokala 

ordningsföreskrifter kan dömas till böter enligt Ordningslagen 3 kapitlet 22 § andra stycket. 

I Ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkanden. 
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Bilaga 1 till lokala ordningsföreskrifter 

Sida 1(2) 

Områden enligt § 3 i dessa lokala ordningsföreskrifter och som jämställs med offentlig plats 

under förutsättning att de är tillgängliga för allmänheten. 

Dessa är angivna på karta (underbilagor) och finns tillgängliga i utskrivet och inplastat 

format på Kommunkontoret, Järnvägsgatan 27-29, Mullsjö. 

Järnvägsområden, underbilaga 1  

• området i Mullsjö mellan Järnvägsgatan och Strandvägen mellan 

landsvägsviadukten i väster och Sjöleden i öster. 

• området i Sandhem mellan staketen, och med utsträckning från Stationsvägen i 

väster och landsvägsbron (Falköpings-vägen) i öster. 

Skolgårdar inklusive förskolor (efter verksamhetstid/skoltid), underbilaga 2 

• Gunnarsboskolan 

• Trollehöjdskolan  

• Kronängskolan  

• Sandhems skola  

• Bullerbyn 

• Solstrålen  

• Tallkotten  

• Skogsgläntan 

Idrotts-, sport-, bad- och lekplatser, underbilaga 3 

• Friluftsstadion Näsbadet (”Vita sand”) 

• Stråkenbadet 

• Friluftshotellets badplats 

• Kohagens badplats (Sandhem) med undantag för de platser på badplatsparkeringen 

som är märkta med skylt ”Ställplats”. 

Anläggningar för friluftsliv och motionsspår, underbilaga 4 

• Elljusspår, Havstenshult 

• Elljusspåret i Sandhem 

• Skidspår vintertid på Ryfors Golfbana 
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Bilaga 1 till lokala ordningsföreskrifter 

Sida 2(2) 

Trädgårds- och parkanläggningar, underbilaga 5 

• Margaretaparken Mullsjö 

• Badparken Mullsjö 

• Kylleparken Sandhem 

• Kanalparken Sandhem 

Kyrkogårdar, underbilaga 6 

• Bjurbäcks kyrkogård 

• Nykyrke kyrkogård 

• Skogskyrkogården i Mullsjö  

• Sandhems kyrkogård 

• Utvängstorps kyrkogård 
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Bilaga 2 till lokala ordningsföreskrifter 

Områden enligt § 14 i dessa lokala ordningsföreskrifter och som jämställs med offentlig 

plats under förutsättning att de är tillgängliga för allmänheten, - förbud mot 

alkoholförtäring. 

Dessa är angivna på karta (underbilagor) och finns tillgängliga i utskrivet och inplastat 

format på Kommunkontoret, Järnvägsgatan 27-29, Mullsjö. 

Centrala Mullsjö, underbilaga 7  

Det område som begränsas av Sjöleden är: Järnvägsgatan, Gunnarsbovägen, Kyrkvägen, 

Källstigen, Järnvägsgatan, landsvägsviadukten, Strandvägen och Mullsjöns strandlinje till 

Sjöleden, (se kartbilaga). 

Centrala Sandhem, underbilaga 8 

Det område som begränsas av järnvägen är Vimblavägen, Sjöviksvägen, Kyllevägen, 

Lönnvägen, Kylleparken, Björkvägen, Ängsvägen, Stråkenvägen till skolans södra 

tomtgräns och åter järnvägen (se kartbilaga). 
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