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Lokala ordningsföreskrifter för Vimmerby kommun 

Kommunfullmäktige i Vimmerby kommun har den 19 december 2022, KF § 42 ned stöd av 3 
kap 8 § ordningslagen, beslutat anta lokala ordningsföreskrifter för Vimmerby kommun, 
vilka får nedanstånde lydelse.  

Länsstyrelsen Kalmar län har godkänt Vimmerby kommuns revidering av de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna den 23 december 2022, ärendebeteckning 213-10746-2022. 

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 Vimmerby kommun ska upprätthållas.  

Bestämmelserna i 21 § 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. Bestämmelsen i 19 § andra 
stycket samt i 21 § är även tillämpliga på andra än offentliga platser inom kommunen.  

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också 
kommunens föreskrifter om torghandel.  
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3 § 
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap. 2 § 
andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: 

a) Begravningsplatser och kyrkogårdar
b) för allmänheten upplåtna anläggningar för idrott, motionsspår, friluftsliv, camping,

strandbad, bassängbad, naturområden, och lekplatser (se bilaga 1).
c) Skolgårdar och förskolegårdar som är tillgängliga för allmänheten efter skoltid.
d) Parker planteringar och grönytor inom kommunens tätorter

Lastning av varor m.m. 
4 § 
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering av gods m m 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 samt störande buller m.m. 
5 § 
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, 
schaktning, grävning eller annat liknandearbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att 
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.  

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex stenkrossning, 
pålning och nitning får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 

Byggnadsarbeten för vilka kommunen beviljat bygglov eller motsvarande undantas från 
kravet på tillstånd 

Containrar m.m. 
6 § 
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, återvinningsbehållare eller dylikt, som 
ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller 
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. 

På containern ska godkända reflexer finas anbringade 



Markiser, flaggor och skyltar 
7 § 
Markiser, flaggor banderoller 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 4,60 meter. 
Markiser, flaggor och skyltar får inte placeras så att de skymmer 
vägmärken.  

Reklamskyltar eller motsvarande, exempelvis kampanjvaror, får inte ställas ut utan 
polismyndighetens tillstånd. Tillstånd krävs dock inte för uppställning av reklamskyltar och 
kampanjvaror på Stora torget med angränsande gator i direkt anslutning till näringsidkarens 
lokal enligt följande: Inom ett område som begränsas av husvägg och 0,7 meter ut på 
gångbanan. Reklamskyltar ska ha en högsta höjd om 70 cm och bredd om 50 cm och sådan 
utformning att det medför minsta möjliga hinder för gående. Kommunen har rätt att utfärda 
anvisningar om detta. 

Gatupratare ska placeras max 0,5 m från fasaden, minst 1,2 m från trottoarkanten och får inte 
placeras närmare korsning än 10 m. Konstruktionen tar hänsyn till funktionshindrades 
tillgänglighet och minimerar risken för att skymma sikt i korsning 

Affischering 
8 § 
Affischer, annonser, klistermärken 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 
rörelsens finns. 

Högtalarutsändning 
9 § 
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.  

Utsändning från högtalaranläggning av tal och/eller musik med så hög volym att det 
uppenbart stör den allmänna ordningen på offentlig plats eller i bostadsområden får inte ske i 
kommunen utan polismyndighetens tillstånd. 



                                                                              
     
Insamling av pengar 
10 § 
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. Polismyndighetens tillstånd krävs inte när pengar samlas in till 
hjälporganisationer mm.  
 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 
 
 
Förtäring av alkohol 
11 § 
Alkoholdrycker enligt alkohollagen 2010:1622 får inte, annat än i samband med tillåten 
utskänkning av dessa, förtäras på offentlig plats inom följande områden: 
 
Vimmerby tätort begränsat av Vimmerbyallèn – Prästgårdsgatan – 
Ringvägen – Västra Skolgatan - Loarpsgatan - Kungsgatan – 
Bomhagsgatan – Rådmansgatan – Ringvägen – Storgatan - Östra 
Tullportsgatan – järnvägen (bilaga 2). 
 
Södra Vi tätort begränsat av järnvägen – östra, södra och västra 
Brunnsparksgränsen – Storgatan – järnvägen – Parkgatan – 
Klockaregårdsgatan – Lantmannagatan – Djursdalavägen – Nygatan 
– Hagagatan – Blåsippestigen – Snödroppegränd (bilaga 3). 
 
Storebro tätort begränsat av Väg 23/34 – Rampvägen– Järnvägsgatan 
– Vimmerbyvägen - Ivars gränd – Storebro damm – Rektorsvägen – 
Uvebergsvägen – Ringvägen – Klintgatan – Vimmerbyvägen 
(bilaga 4). 
 
skolgårdar och förskolegårdar 
 
 
Ambulerande försäljning 
12 § 
På andra tider än vad som regleras i torghandelsstadgan får ambulerande försäljning inte 
förekomma utan Polismyndighetens tillstånd på följande platser: 
 
Stora Torget, Kyrkogårdsgatan delen Sevedegatan – Rönnbärsgatan,  
 
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk 
endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 
§ ordningslagen. 
 
 
 



Camping 
13 § 

Camping och uppställning av husbilar får endast ske på de offentliga platser som av 
kommunen upplåtits för detta ändamål, och under de tider som bestämts av kommunen. 

Hundar och katter 
14 § 
Hundens ägare, den som tagit emot en 
hund för underhåll eller användande eller den som tillfälligt 
vårdar en hund, ska följa bestämmelserna i 17 och 18 §§. Det som sägs i 
dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, 
service- eller signalhund för funktionshindrad person eller för polishund i tjänst. 

15 § 
Hundar ska hållas kopplade inom följande områden: 

försäljningsplatser, torghandelsplatser, skolgårdar, lek-, idrotts- och campingplatser, i samt i 
anslutning till motionsspår  

Under tiden 1 april till och med 30 september gäller samma regler i parker eller planteringar. 

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade 
områden. 

Hund som inte hålls kopplad ska ha halsband med ägarens namn, adress och telefonnummer. 

Hundar får inte vistas på begravningsplatser, vid bassängbad och de strandbad som redovisats 
i 3 § med undantag för de särskilt avsatta områden för hundbad. 

16 § 
Inom offentlig plats ska fast förorening efter hundar plockas från gång respektive cykelbana, 
gata, torg och i anlagda parker inom detaljplanelagt område, grönområden där allmänheten 
vistas i större omfattning samt inom områden av friluftskaraktär. Orenlighet ska förslutas och 
läggas i därför avsedd behållare eller omhändertas på annat betryggande sätt. 

17 § 

Ägare till katt ska på lämpligt sätt utöva tillsyn över sitt djur inom tätbebyggt område och så 
långt som möjligt motverka olägenhet  



Ridning, löpning, gång och jogging 
18 § 

Ridning får inte ske på kommunens motionsspår, cykel- vandringsleder, allmänna badplatser, 
parker och anläggningar för utomhusidrott, om inte detta särskilt medgivits av kommunen.  

Det är förbjudet att gå eller löpa i motionsspår där preparerade skidspår anlagts. 

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 
19 § 
Det är förbjudet att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor utan tillstånd av 
polismyndighet, med undantag av följande dagar samt tider: 

- Valborgsmässoafton från klockan 18:00 fram till klockan 01:00 påföljande dag.

- Nyårsafton från klockan 18:00 fram till klockan 01:00 påföljande dag.

Det är dock alltid förbjudet att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor på följande 
platser: 

- Stora Torget samt angränsande gator till Stora Torget i Vimmerby tätort,

- Närmare än 100 meter från Vimmerby Hälsocentral, kommunens vård- och
omsorgsboenden, gruppbostäder samt kyrkogårdar.

Sprängning och skjutning med eldvapen m.m. 
20 § 
Tillstånd av polismyndigheten krävs enligt 3 kap 6 § ordningslagen för sprängning och 
skjutning med eldvapen inom detaljplanelagt område samt på offentliga platser inom 
tätortsbebyggelse. 

Utanför detaljplanelagt område krävs tillstånd för sprängning och skjutning med eldvapen på 
offentlig plats, samt inom en radie av 500 meter från vård- och omsorgsboenden. 

21 § 
Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen, och laserpekare med en styrka överstigande 5 
milliwatt får inte användas på offentlig plats och därmed jämställd plats enligt 3 §. 

Avgift för att använda offentlig plats 
22 § 
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 
23 § 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 4-7 §§, 8 § första stycket, 9 §, 
10 § första stycket, 11 §, 12 § första och andra stycket, 13 § och 15-21 §§ 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 2022-12-23
Dessa föreskrifter ersätter tidigare föreskrifter från 2011, 08FS 2011:7 

VIMMERBY KOMMUN 



                                                                              
     
Bilaga 1  
 
Idrottsplatser och fritidsanläggningar:  

• Ceosvallen,  
• Vimarskolans idrottsplats,  
• Gnagaredalens motoranläggning,  
• Västra Skogens skjutbanor 
•  VOK-anläggningen, Vimmerby  
• Ryttargården, Vimmerby  
• Tunhamra, Tuna  
• Lundavallen, Frödinge  
• Dalavallen, Djursdala  
• Ulfveskog, Södra Vi  
• Gullemon och Gullevi, Gullringen  
• Ören, Rumskulla  
• Bruksvallen, Storebro  

 
Campingplatser:  

• Nossens Camping, Vimmerby  
• Anens Camping, Locknevi  
• Astrid Lindgrens Värld Stugby & Camping  
• Björkbackens Stugby och Camping  

 
 

Strandbad och bassängbad  
• Dammen, Storebro  
• Solnen, Solnebo  
• Gränssjön, Tuna 
• Anen, Locknevi  
• Stjärneviksbadet, Djursdala (hundbadplats)  
• Kvarndammen, Gullringen  
• Holmsjön, Rumskulla  
• Nossen, Vimmerby (hundbadplats)  
• Försjön, Vimmerby 
• Borstingen, Vimmerby 
• Björkbackens Turism AB, (Bassängbad) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                              
     
Lekplatser:  
Vimmerby: 

• Källängen,  
• Kungsparken,  
• Höganäsgatan,  
• Kohagen,  
• Hultet,  
• Hagalid,  
• Snövit,  
• Norra Näs,  
• Lärkgatan,  
• Hällebacka,  
• Sibeliusgatan, 
• Odengatan.  

 
Storebro:  

• Stranden, 
•  Skvalmon 
• mellan Klintgatan och Vimmerbyvägen.  

 
Södra Vi:  

• Björka,  
• Hagaparken,  
• vattentornet  
•  skolan,  
• Brunnsparken.  
•  

Gullringen:  
• Tvärgränd,  
• Ångermanland,  
• Källebergsvägen  
• simhallen.  

 
Tuna:  

• Servicehuset.  
 

Frödinge:  
• kv. Mars  
• gångväg vid skolan. 

  



                                                                              
     
Bilaga 2 
Område inom Vimmeerby tätort, där förbud mot förtäring av alkohol gäller på offentlig plats, 
dock med undantag i samband med tillåten utskänkning. 
 
Området begränsat av Vimmerbyallén – Prästgårdsgatan – Ringvägen – Västra Skolgatan - 
Loarpsgatan - Kungsgatan – Bomhagsgatan – Rådmansgatan – Ringvägen - Storgatan – Östra 
Tullportsgatan – järnvägen. 

 

 
  



                                                                              
     
Bilaga 3  

Område inom Södra Vi tätort, där förbud mot förtäring av alkohol gäller på offentlig plats, 
dock med undantag i samband med tillåten utskänkning.  

Området begränsat av järnvägen – östra, södra och västra Brunnsparks-gränsen – Storgatan – 
järnvägen – Parkgatan – Klockaregårdsgatan – Lantmannagatan – Djursdalavägen – Nygatan 
– Hagagatan – Blåsippestigen – Snödroppegränd. 

  

  



                                                                              
     
Bilaga 4 

Område inom Storebro tätort, där förbud mot förtäring av alkohol gäller på offentlig plats, 
dock med undantag i samband med tillåten utskänkning.  

Området begränsat av Väg 23/ 34 – Rampvägen - Järnvägsgatan – Vimmerbyvägen – Ivars 
gränd – Storebro damm – Rektorsvägen - Ringvägen – Klintgatan – Vimmerbyvägen. 

  



                                                                              
     
Bilaga 5 
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