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beslutade av kommunfullmäktige den 23 september 2009, § 91 
      

Vetlanda 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 Vetlanda kommun ska upprätthållas. 
 
2 §  Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är 
offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1–4 ordningslagen 
(1993:1617) 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 (1993:1617) och dessa 
föreskrifter ska, med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, föl-
jande områden jämställas med offentlig plats: 
 

Allmänna badplatser 

1. Östanåbadet Vetlanda tätort 

2. Skedebadet Skede 

3. Lammåsabadet Holsby 

4. Tureforsbadet Kvillsfors 

5. Övrasjöbadet Skirö 
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6. Karlsjöbadet Alseda 

7. Karsnäsabadet Nye 

8. Saljenbadet Stenberga 

9. Trollebobadet Lemnhult 

10. Sörasjöbadet Korsberga 

11. Klockesjöbadet Ramkvilla 

12. Hjälmåkrabadet Fröderyd 

13. Bjädesjöbadet Myresjö 

14. Hårdasjöbadet Landsbro 

15. Tjurkenbadet Bjurvik 

16. Kristinelundsbadet Björkö 

17. Ekenäsbadet Ekenässjön 

18. Kyrkviksbadet Bäckseda 

19. Sandlandet Bäckseda 

20. Bäckabybadet Bäckaby 

21. Kolsjöbadet Karlstorp 

22. Serarpssjön Näshult 

23. Ramsebobadet Pauliström 
 

Motionsspår 

Östanå  Björkö  Landsbro 

Brunnsgård Ekenässjön  Pauliström  

Karlslund  Holsby  Mela  

Norrgården Korsberga  Kvillsfors  

Skede 
 
4 §  Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 8 §,    
10 § första stycket, 11 §, 12 § och 17 § och 19 § ska kommunen ges till-
fälle att yttra sig. 
 
Lastning av varor m.m. 

5 §  Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är 
ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänhe-
ten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill, dålig lukt eller 
ljud- och ljusstörningar. 
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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, tipp-
ning 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 

7 §  Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga plat-
ser, till exempel stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan   
polismyndighetens tillstånd. 
 
Containrar 

8 §  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. 
Containrar som stadigvarande står uppställda ska vara täckta och låsta 
(alternativt inhägnade). För att ställa upp container på offentlig plats 
krävs polismyndighetens tillstånd. 
 
Markiser, flaggor och skyltar 

9 §  Markiser får inte sättas upp så att de skjuter över gångbanan på lägre 
höjd än 2,10 meter under perioden april–oktober. Under perioden no-
vember-mars, samt på onsdagar kl. 00-09 året om, ska markiser ha en 
höjd på lägst 2,65 meter över gångbanan. Flaggor och skyltar får inte sät-
tas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,65 meter 
eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. 
 
Affischering 

10 §  Affischer, annonser och liknande anslag får inte utan tillstånd av 
polismyndigheten sättas upp på offentlig plats, 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 tillkän-
nagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen 
finns. 
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Högtalarutsändning 

11 §  Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig 
till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller lik-
nande utan tillstånd från polismyndigheten. 
 
Insamling av pengar 

12 §  Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor 
eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig, all-
män sammankomst eller offentlig tillställning. 
 
Förtäring av alkohol 

13 §  Spritdrycker, vin, starköl och folköl får ej förtäras inom följande 
områden annat än i samband med tillåten servering av sådana drycker. 
 Allmän platsmark inom det område i Vetlanda tätort som markerats 

på bilaga 1, 
 Allmän platsmark mellan Bäckagården och Vetlandabäcken, samt 

Forngården inom de områden som markerats på bilaga 2, 
 Allmän platsmark vid Kvarndammen inom det område som marke-

rats på bilaga 2, 
 Resecentrums väntsal vid Vetlanda station, 
 Folkets park-parkeringen samt passagen upp mot parkentrén, 
 Allmän platsmark vid Järnvägsområdet i Ekenässjön, samt 
 Busstorget i Landsbro. 

 
Därtill gäller förbudet på samtliga publika idrottsanläggningar, de all-

männa badplatser som räknas upp i 3 §, allmänna lekplatser, skolområ-
den, kyrkogårdar och begravningsplatser i kommunen. 
 
Hundar och i förekommande fall katter 

14 §  Hundens ägare eller den som tillfälligt vårdar en hund är skyldig att 
följa bestämmelserna i 15 §. Det som sägs i denna paragraf gäller inte för 
ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktions-
hindrad person eller polishund i tjänst. 
 
15 §  Hundar ska hållas kopplade inom de områden som är angivna i 2 
och 3 §§ i denna föreskrift. 
 
16 §  Inom följande områden ska avföring efter hundar plockas: gator 
och torg, gång- och cykelvägar, p-platser, parkområden, motionsanlägg-
ningar samt allmänna badplatser. 
 
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

17 §  Fyrverkeri och användning av pyrotekniska varor tillåts bara på 
påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag 
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till kl.03.00 enligt bestämmelser i 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617). 
Under övriga tider på året krävs alltid tillstånd av polismyndigheten. 
 

Dock är det alltid förbjudet att anordna fyrverkeri och använda pyro-
tekniska varor närmare än 100 meter från: 

 
- Vårdcentrum, Vetlanda tätort, 

- Norrgården vårdenhet, Vetlanda tätort, 

- Kvarngården vårdenhet, Vetlanda tätort, 

- Tomasgården vårdenhet, Vetlanda tätort, 

- Vilan vårdenhet, Vetlanda tätort, 

- Ekebo vårdenhet, Ekenässjön, 

- Österliden vårdenhet, Holsby, 

- Emmagården vårdenhet, Kvillsfors, 

- Brobygården vårdenhet, Landsbro, 

- Dalbo vårdenhet, Ramkvilla, samt 

- Österängs vårdenhet, Korsberga. 
 

Ridning 

18 §  Ridning får inte ske i de skid- och motionsspår och på allmänna 
badplatser som är angivna i 3 § i denna föreskrift. Badning med häst på 
allmän badplats är inte tillåten under badsäsongen, 21 juni –15 augusti. 
 
19 § har upphävts genom Länsstyrelsens beslut den 28 oktober 2009,  
diarienummer 213-14143-09 (se 06 FS 2009:145, Saknr Ö19/09). 
 
Adressnummerskyltar 

20 §  Varje fastighet som tilldelats ett adressnummer ska ha en särskild 
adressnummerskylt. Denna skylt ska vara skriven med vanliga siffror 
(inte romerska), samt vara tydlig och väl synlig från gatan. På flerfa-
miljshus med två eller flera ingångar ska adressnummer eller annan 
lämplig beteckning finnas vid varje ingång. Upplysning om vilket 
adressnummer fastigheten tilldelats kan erhållas hos kommunen. 
 
Avgift för att använda offentlig plats 

21 §  För användning av offentlig plats och område som kommunen jäm-
ställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de 
grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. 
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Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

22 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5–9 
§, 10 § första stycket, 11 §, 12 §, 13 §, 15–19 §§ kan dömas till penning-
böter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen (1993:1617). 
 

I ordningslagen finns också bestämmelser för förelägganden och för-
verkande. 

 
 

_____________ 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2009. Vid ikraftträ-

dandet upphör de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Vetlanda 
kommun antagna av kommunfullmäktige den 21 februari 1996, § 20, 
med tillägg den 16 maj 2001, § 87, att gälla. 

 








