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FÖRESKRIFT 

 
Definition: Föreskrifter är detaljerade regler inom ett geografiskt eller organisatoriskt 
område och utgår från en lag/förordning. Kommunen utfärdar föreskrifter utifrån bl.a. 

Trafikförordningen, Ordningslagen, Terrängkörningslagen och Miljöbalken.  
Föreskrifter beslutas av kommunfullmäktige. 
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Föreskrift för den allmänna ordningen enligt ordningslagen. 
 

Denna föreskrift innehåller bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Gällivare 
kommun ska upprätthållas. 
 

Gällande lagrum 
Ordningslagen (1993:1617) samt förordningen (1993:1632) med bemyndigande för 

kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter 
 
Föreskrifternas tillämpningsområde  

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 
ordningslagen om inte annat anges. För områden som kommunen har upplåtit till 

torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.  
 
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd gällande störande buller, affischering, 

högtalarutsändning samt sprängning och skjutning med eldvapen m.m. bör kommunen 
ges tillfälle att yttra sig.  

 
Lastning av varor m.m.  
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska 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.  
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, 

schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt 
att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.  
 

Störande buller  
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. stenkrossning, 

pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.  
 

Containrar  
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som ska ställas upp på en offentlig 
plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens 

namn, adress och telefonnummer.  
 

Markiser, flaggor och skyltar  
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på 
lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.  

 

Affischering  
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.  
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Högtalarutsändning  
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.  
 

Förtäring av alkohol  
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom följande områden:  

Centrum i Gällivare och Malmbergets tätorter; Hembygdsområdet i Gällivare; Sandvikens 
badplats i Gällivare. Avgränsningar för förbudsområdet framgår enligt bilaga 1.  
Förbudet gäller inte servering av alkoholhaltiga drycker som sker inom områdena enligt 

meddelat serveringstillstånd.  
 

Hundar/Katter/Hästar  
Den som har hand om hund eller katt är skyldig att följa bestämmelserna gällande när 
hundar och katter ska hållas kopplande samt hur hundar och katter ska rastas. Detta 

gäller inte för servicehund för person med funktionsnedsättning, ledarhund för synskadad 
person eller för polishund för tjänst.  

 
Hundar och katter ska hållas kopplade inom följande områden:  
Alla offentliga platser inom tätorterna Malmberget, Gällivare, Repisvaara och 

Koskullskulle. Avgränsning av tätorterna framgår av bilaga 2. Hundar och katter får vistas 
kopplade på begravningsplatser. När en hund eller katt vistas på offentlig plats inom 

kommunen och inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress 
och telefonnummer.  
 

Hund/katt och häst ska rastas på sådant sätt så den inte förorenar på offentlig plats och 
om så trots allt sker åligger det den som rastar hund, katt eller häst att på offentlig plats 

inom tätorterna Malmberget, Gällivare, Repisvaara och Koskullskulle undanföra 
föroreningen. Avgränsning av tätorterna framgår av bilaga 2.  

 
Sprängning och skjutning med eldvapen m.m.  
Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen inom 

tätorterna Malmberget, Gällivare, Repisvaara och Koskullskulle. Avgränsning av tätorterna 
framgår av bilaga 2.  

 
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas utan polismyndighetens 
tillstånd inom tätorterna Malmberget, Gällivare, Repisvaara och Koskullskulle. 

Avgränsning av tätorterna framgår av bilaga 2.  
 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor  
I vissa fall krävs tillstånd från polismyndigheten för att använda pyrotekniska varor. 
Utöver det tillståndskrav som finns i lagen gäller att tillstånd alltid krävs från 

polismyndigheten inom tätorterna Malmberget, Gällivare, Repisvaara och Koskullskulle 
enligt bilaga 2. Undantagen är påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton från kl. 

20.00 till kl. 01.00 dagen därpå.  
 
Tillstånd av polismyndigheten krävs alltid för att få använda pyrotekniska varor i närheten 

av följande nedanstående platser. Det är däremot alltid förbjudet att använda 
pyrotekniska varor närmare än 100 meter från dessa platser.  

 
- I anslutning till vård- och omsorgsboenden,  
- I anslutning till kortidsboenden, 
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- I anslutning till boende med särskild service, 
- I anslutning till Gällivare sjukhus.  

- I anslutning till hundklubbens lokaler.  
- I anslutning till ridhuset och tillhörande ridbanor.  
 

Ridning  
Ridning får inte ske i följande anläggningar:  

 
Kaptensgårdens elskidspår; Mosebackespåret inklusive skidlekplatsen; Hedeberga 
elskidspår inklusive skidlekplatsen; Lasarettsspåret; Hellnerstadion; inom Dundretbanans 

golfområde; Tippsta friluftsområde; inom Abborrtjärns badplatsområde; inom Sandvikens 
badplatsområde; samt Campingplatsen i Gällivare.  Förbudets detaljerade avgränsningar 

framgår av bilaga 3.  
 
Avgift för att använda offentlig plats  

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.  
 
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift  

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot de lokala ordningsföreskrifterna kan 
dömas till böter enligt ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om 

förelägganden och förverkande.  


