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Allmänna lokala ordningsföreskrifter och lokala 
torghandelsföreskrifter, Vaggeryds kommun 
 
Beslutade av kommunfullmäktige 2007-12-10, § 142.  
Justerade enligt länsstyrelsens beslut dat 2008-01-07, bet 213-19012-07. 
 
1 kap 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
Vaggeryds kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) 
med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala 
ordningsföreskrifter och lokala ordningsföreskrifter för torghandeln 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 föreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna 
ordningen i Vaggeryds kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 14 § 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, med stöd av 1 
kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: 
se bilaga. 
 
4 § 
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 § första stycket, 8 § och 14-
15 §§ bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 
 
Lastning av varor 
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 eller fara genom damm, spill, dålig lukt mm. 
 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att 
räddningstjänstens arbete i övrigt hindras. 
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Markiser, flaggor, skyltar och häckar 
6 § 
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på 
lägre höjd än 2,30 meter, cykelbana på lägre höjd än 2,60 m eller över en körbana på 
lägre höjd än 4,50 meter. 
 
Grenar från träd, buskar eller dylikt får inte skjuta ut över allmän plats på lägre höjd än 
vad som anges i första stycket. 
 
Affischering 
7 § 
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. På dessa får dock inte sättas upp 
information i reklamsyfte (reklam för produkter, tjänster eller varor). 
 
Tillstånd behövs inte för näringsidkare att sätta upp annonser och andra 
tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. 
 
Högtalarutsändning 
8 § 
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på  
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknade utan tillstånd av 
polismyndigheten. 
 
Förtäring av alkohol 
9 § 
Spritdrycker, alkoholhaltigt vin eller annan alkoholhaltig dryck överstigande 2,25 
volymprocent alkohol får ej förtäras på offentlig plats eller därmed jämställd plats 
inom följande områden, annat än i samband med tillåten servering: 
 

• Centrala Vaggeryd begränsat av Storgatan, Östergatan, Götaforsvägen, 
Ringvägen, Odengatan och Ödestuguvägen 

• Centrala Skillingaryd begränsat av Vasagatan, Storgatan, Ljungbergsgatan, 
Valdshultsvägen, Västra Järnvägsgatan, Sturegatan och järnvägen 

• Centrala Hok begränsat av Jönköpingsvägen, Lindegatan och järnvägen 

Ovan nämnda områden finns illustrerade på bilagda kartbilder. 

Spritdrycker, alkoholhaltigt vin eller annan alkoholhaltig dryck överstigande 2,25 
volymprocent alkohol får ej heller förtäras på kommunalt skyltade bad- och 
idrottsplatser, på stationsområden samt på skolgårdar, förskolor och lekplatser, 
kyrkogårdar och begravningsplatser i kommunen.  
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Camping 
10 § 
Camping får ej ske på de kommunala badplatser som finns redovisade i bilaga till 3 §. 
 
Hundar och katter 
11 § 
Hundens eller kattens ägare, den som tagit emot en hund eller katt för underhåll eller 
nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund eller katt är skyldig att följa 
bestämmelserna i 12 och 13 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för 
assistanshund eller för polishund i tjänst. 

12 § 
Hundar skall hållas kopplade inom följande offentliga platser: 
 
Torg, gator, trottoarer, lekplatser, skolgårdar, förskolor, ordnade parker, 
friluftsanläggningar samt campingplatser. 
 
Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom 
inhägnade områden. 
 
När en hund eller katt ej hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, 
adress och telefonnummer eller vara ID-märkt på annat sätt. 
 
Hundar får ej vistas på begravningsplatser, ej heller på de kommunala badplatser som 
finns redovisade i bilaga till 3 § under tiden 15 april - 15 september. 
 
Katter skall hållas under kontroll och uppsikt. 
 
13 § 
På följande platser ska föroreningar efter hundar och katter plockas upp och 
omhändertas: 
 
Torg, gator, trottoarer, gång- och cykelvägar, lekplatser, skolgårdar, förskolor, ordnade 
parker, friluftsanläggningar samt campingplatser. 
 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
14§ 
Användning av pyrotekniska varor tillåts bara på påskafton, valborgsmässoafton, 
nyårsafton och nyårsdagen. Under övriga tider krävs tillstånd av polismyndigheten. 

Det är dock alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 m från 
följande anläggningar: 

• Furugårdens servicehus i Vaggeryd 
• Sörgårdens servicehus i Skillingaryd 
• Jupiters servicehus i Skillingaryd 
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Störande buller 
15 § 
Arbete som orsakar buller för personer som vistas på offentliga platser, tex 
stenkrossning, pålning och nitning får ej ske utan polismyndighetens tillstånd.  

Ridning och löpning 
16 § 
Ridning får inte ske i nedanstående motionsspår och skidspår, liksom ej heller löpning 
och promenad i preparerade och uppmärkta skidspår enligt nedanstående redovisning. 
 
Förbudet förutsätter att skyltar finns uppsatta vilka offentliggör förbudet. 
 
Följande motions- och skidspår avses i denna bestämmelse: 
 

• Friluftsgården, Vaggeryd - elljusspår 3 km 
• Grönelund, Skillingaryd - elljusspår 2,5 km 
• Lindevallen, Hok - elljusspår 2,5 km   

Adressnummerskyltar 
17 § 
Varje fastighet, som tilldelats adressnummer, skall vara försedd med särskild 
adressnummerskylt. Sådan skylt ska sättas upp på väl synlig plats från den gata, väg 
eller offentlig plats som adressnumret avser 
 
Det åligger fastighetsägaren att på egen bekostnad anskaffa och sätta upp 
adressnummerskylten. 

Avgift för att använda offentlig plats 
18 § 
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 
19 § 
Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot någon av 5-6 §§, 7 § första 
stycket, 8-16 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket 
ordningslagen. 
 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 
 
 
 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2008 då tidigare föreskrifter upphör att gälla. 
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2 kap  
Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln. 
 
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
1§ 
Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och 
säkerhet på offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala 
ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för salutorgen i kommunen. Syftet med 
föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen. 
 
2 § 
Föreskrifterna är tillämpliga på följande platser som kommunen upplåter till allmänna 
försäljningsställen för torghandeln  

• Centralplan, Skillingaryd 
• Mellan Magnisa stuga och järnvägsstationen, Vaggeryd 

 
Saluplatser 
3 § 
På de allmänna försäljningsplatserna upplåtes tillfälliga saluplatser endast för 
användning under viss dag. 
 
Saluplatser anvisas efter hänvändelse till tekniska kontoret. 
 
Fördelning av saluplatser 
4 § 
Vid fördelning av saluplatser gäller följande: 
 
Saluplatserna tilldelas försäljarna i den ordning som de kontaktar tekniska kontoret. 
 
Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till 
försäljningsplatsen, eller genom lottning, om det är lämpligare. 
 
Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till 
tillgången på platser. 
 
När flera platser tilldelas en person, skall platserna vara belägna intill varandra. 
 
Varor av likartat slag skall, om det är möjligt, föras samman i en eller flera 
gemensamma grupper eller rader. 
 
Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. 
 
Tider för försäljning 
5§ 
Försäljning får ske på följande tider: 
 
Försäljningen får börja tidigast klockan 08.00 och sluta senast klockan 19.00, där 
kommunstyrelsen ej medgivit undantag eller beslutar annat. 
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Försäljarna får inte tidigare än en timma före fastställd försäljningstids början lägga 
upp varor eller redskap på försäljningsplatsen. 
 
Varor och redskap skall vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens slut. 
 
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl 
föreligger får kommunstyrelsen besluta om försäljning i särskilt fall skall ske vid andra 
tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in. 
 
Innehavarens uppgiftsskyldighet 
6 § 
En innehavare av en saluplats är enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning 
skyldig att genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna 
upplysning om innehavarnas namn, postadress och telefonnummer. 
 
Förbud mot försäljning av vissa varor 
7§ 
Knivar, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på de allmänna 
försäljningsplatserna. 
 
Försäljning av livsmedel 
8§ 
Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga 
delar bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen 
(2006:813) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa. 
 
Placering av varor, redskap och fordon 
9§ 
Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller 
mellan saluplatserna. 
 
Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen. 
 
För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs kommunstyrelsens 
tillstånd. 
 
Renhållning mm 
10 § 
En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens 
slut samla ihop och bortföra avfall och annat skräp från rörelsen. 
 
Innehavaren skall se till att saluplatsen hålls ren och snygg. 
 
Avgift 
11 § 
För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de 
grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. 
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Överträdelse av föreskrift 
12 § 
Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot någon av 3 § första stycket, 4 
§ sjätte stycket, 5 § första-fjärde styckena, 7§, 9 och 10 § kan dömas till penningböter 
enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. 
 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 
 
 
 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2008 då äldre föreskrifter upphör att gälla. 
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BILAGA TILL 3 § ALLMÄNNA LOKAL A 
ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR VAGGERYDS KOMMUN 
 
Områden som ska jämställas med offentlig plats vid tillämpningen av 3 kap. 
ordningslagen och med stöd av 1 kap. 2 6 andra stycket ordningslagen. 
 
Badplatser 
 

• Hjortsjön 
• Linnesjön 
• Långasjön 
• Sandsjön 
• Rasjön 
• Rolstorpasjön 

 
Friluftsanläggningar 
 
Samtliga friluftsanläggningar i kommunen som är fritt upplåtna till allmänheten 
 
Begravningsplatser 
 

• Bondstorps kyrkogård 
• Byarums kyrkogård 
• Hagshults kyrkogård 
• Skillingaryds kyrkogård 
• Svenarums kyrkogård 
• Tofteryds kyrkogård 
• Åkers kyrkogård 

 
Lekplatser 
 
Samtliga lekplatser inom samlad bebyggelse som är fritt upplåtna till allmänheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


