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LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIMRÅ KOMMUN 
 
Fastställda av kommunfullmäktige 2004-05-24, § 48 
Reviderade 2008-04-28, § 49 
Reviderade 2011-04-18, § 40 
 
 
Timrå 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 Timrå kommun skall upprätthållas. 
 
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:  
 
- idrotts- och fritidsanläggningar 
- allmänna begravningsplatser 
-  skolområden till vilka allmänheten har tillträde 
-  centrumhusets entréhall i markplanet samt plan 1 tr, dit allmänheten har tillträde 
- Tallnäs centrum, gård/torg samt närområde i anslutning till befintlig 

centrumbebyggelse. Centrumområdet finns utmärkt på karta som bilagts de lokala 
ordningsföreskrifterna. 

 
4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 11 § första stycket, 
12 § och 13 § första stycket 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. 
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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, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker 
på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. Gällande 
grävningsbestämmelser skall följas. 
 
Störande buller 
 
7 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. 
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 
 
Containrar 
 
8 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en 
offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller 
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. 
 
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 2,30 meter, drift och underhåll av gångbana skall kunna 
utföras, eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. 
 
10 § Fristående reklamskyltar (”trottoarpratare”) får endast placeras vid 
affärsfastighetens vägg så att de inte hindrar framkomligheten för synskadade och 
andra funktionshindrade samt för drift och underhåll av gång- och vägbana. 
 
Affischering 
 
11 § 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 
 
12 § 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. 
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Insamling av pengar 
 
13 § 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 insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte 
tillstånd. 
 
Förtäring av alkohol 
 
14 § Spritdrycker, vin, starköl och alkoholhaltiga drycker på 3,5 volymprocent och 
därutöver får inte, utom i samband med tillåten utskänkning därav, förtäras inom 
centrumområdena i Timrå, Tallnäs, Sörberge och Söråker.  
 
Centrumområdet i Timrå omfattar centrala delarna i Timrå och begränsas av: 
Järnvägsgatan - Vivstavägen med dess förlängning längs Köpmangatan och till 
rondellen med Kungsvägen. Kungsvägen mot korsningen med Terminalvägen. 
Terminalvägen ner till rondellen med Järnvägsgatan/Köpmangatan. 
Dessutom omfattas tomtmarken där Vivsta skola/simhall är belägna (Timrå Vivsta 
19:1 och 19:2) samt Timrå stationsområde, vägen ner (Pilvägen/Klingervägen) mot 
Framnäskajen samt området runt gästbryggan. Samtliga nämnda vägar omfattar även 
dess gatumark.  
 
Centrumområdet i Tallnäs omfattar området som begränsas av Tallnäsvägen, 
Strålvägen och Södra Fagerviksvägen, inklusive gatumark. 
 
Centrumområdet i Sörberge omfattar järnvägsövergången Bölevägen – Berglundavägen 
– Strömgatan – Forsvägen och dess förlängning ut mot Dammvägen – 
Berglundavägen, avgränsning sydöst järnvägen mellan järnvägsviadukten 
Berglundavägen och Bölevägen. 
 
Centrumområdet i Söråker omfattar området Centrumvägen – Folketshusvägen. 
Tomtmarken vid ICA, Folkets Hus och Söråkers skola. Bäckgatan ner mot 
Centrumvägen inkl. gatumark. Samtliga nämnda vägar omfattar även dess gatumark. 
 
Kartor över centrumområdena i Timrå, Tallnäs, Sörberge och Söråker har bilagts de 
lokala ordningsföreskrifterna. 
 
Camping 
 
15 § Camping inom område som utgör eller jämställs med offentlig plats får endast ske 
på de platser och under de tider som kommunen bestämt. 
 
Badförbud 
 
16 § Bad är förbjudet inom hamnområde och i närheten av markerade kablar. 
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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 18-20 §§. Det 
som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, servicehund 
för handikappad person eller för polishund i tjänst. 
 
18 § Hundar får inte vistas på av kommunen anordnade badplatser. 
 
19 § Hundar skall hållas kopplade på särskilt anordnade lekplatser, parker, motionsspår 
och begravningsplatser. 
 
20 § Föroreningar efter hundar ska plockas upp från särskilt anordnade lekplatser, 
parker, motionsspår, begravningsplatser samt vid gång- och cykelvägar. 
 
Katter 
 
21 § Kattens ägare eller vårdare är skyldig att följa bestämmelserna i 22-23 §§. 
 
22 § Katt ska hållas under sådan tillsyn att den inte förorenar eller vållar skada inom 
offentlig plats. 
 
23 § När en katt vistas utomhus ska den, såvida den inte är kopplad, antingen ha 
halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara id-märkt med 
en synlig tatuering. 
 
Hästar och ridning  
 
24 § Hästar får inte vistas på av kommunen anordnade badplatser. 
 
25 § Ridning får inte ske i av kommunen eller förening anlagt motionsspår. 
 
Avgift för att använda offentlig plats 
 
26 § 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 
 
27 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5–10 §§, 11 § första 
stycket, 12 §, 13 § första stycket, 14-16 §§, 18–20 §§ eller 22–25 §§ kan dömas till 
penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. 
 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 
 



 
Lokala ordningsföreskrifter för Timrå kommun – Bilaga 1
Centrumområdet i Timrå 



 Lokala ordningsföreskrifter för Timrå kommun – Bilaga 2
Centrumområdet i Tallnäs 



 
Lokala ordningsföreskrifter för Timrå kommun – Bilaga 3
Centrumområdet i Sörberge 



 
Lokala ordningsföreskrifter för Timrå kommun – Bilaga 4 
Centrumområdet i Söråker 
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