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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Karlstads kommun 
 
Beslutade av kommunfullmäktige den 16 juni 2020 (ändring av 3 § och 
tillhörande bilaga 3, bilaga 4 till 5 § samt 19 §). 
 
Karlstads kommun föreskriver följande lokala ordningsföreskrifter 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 kapitlet ordningslagen. Dessa lokala ordnings-
föreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna 
ordningen i Karlstads kommun ska upprätthållas.  
 
Bestämmelserna i 17-18 §§ 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 i kommunen som är 
offentlig plats enligt 1 kapitlet 2 § första stycket 1 - 4 ordningslagen om inte 
annat anges. Bestämmelsen om fyrverkerier och andra pyrotekniska varor i 
17 § gäller även på andra än offentliga platser inom kommunen.  
För de områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också 
kommunens föreskrifter om torghandel. 

 
Områden som jämställs med offentlig plats 
3 §  Nedanstående områden jämställs med offentlig plats när 3 kapitlet 
ordningslagen och dessa föreskrifter tillämpas.  
 
1, Badplatser som är upplåtna för allmänheten vid: Alster, Bomstadsbaden, 
Björnrukan, Graningebadet, Ilandabadet, Killstad, Kroppkärrssjön, Kungsnäs, 
Mangenbaden, Mariebergsviken, Orrleken, Skutberget, Strandvik, 
Sundstatjärn, Södra Bottenviken, Södra Mosaren, Torsviken, Älvsbackabadet, 
Örnäs och Örsholmstjärn (bilaga 1). 
 
2, Parklekarna på Kronoparken, Orrholmen, Rud och Våxnäs (bilaga 2). 
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3, Anläggningar och övriga områden: Färjestads travbana, motorstadion på 
Kalvholmen, Norra fältet samt de delar av Nobelplan som hör till 
fastigheterna Sotaren 2 (Shell) samt Karlstad Spjutet 10 (Circle K)  
(bilaga 3). 
 

Kommunens yttrande 
4 § Innan polismyndigheten beslutar om tillstånd för störande buller (12 §), 
att sätta upp affischer (15 § första och andra styckena) att använda högtalare 
(16 §) eller pyrotekniska varor (17 §) bör kommunen ges tillfälle att yttra 
sig. 

 
Alkoholförbud 
5 § Det är inte tillåtet att förtära spritdrycker, vin och starköl på offentlig 
plats inom Tingvallastaden, delar av Haga, Herrhagen, Klara, Norrstrand 
och Viken. Områdena är utmärkta i bilaga 4. 
 
 
Camping för rekreation och annat syfte 
6 §  Det är inte tillåtet att campa i parker, i parklekarna på Orrholmen, 
Kronoparken, Rud eller Våxnäs (bilaga 2), på Norra fältet (bilaga 3) eller på 
parkeringsområdena vid Bergviks köpcentrum, Färjestads ishall, Färjestads 
travbana, Mariebergsskogen och Välsviken (bilaga 5).  
 
Det är inte heller tillåtet att campa på Gubbholmen eller i Jakobsbergs-
skogen (bilaga 6). 
 
Badförbud 
7 § Det är inte tillåtet att bada inom hamnområdet i yttre hamn öster om 
Hammaröleden eller i inre hamn från Hammaröleden i öster, förbi 
Vågmästaren och fram till Löfbergsskrapan i väster. Det är inte heller tillåtet 
att bada i Pråmkanalen från Tyggårdsviken fram till och med gång- och 
cykelbron mellan Gjuteribacken och Pråmvägen. Området där badförbud 
gäller är utmärkt i bilaga 7. 
Det är inte heller tillåtet att bada närmare än fem meter från markerade 
kablar. 
 
Hundar  
8 § Den som äger en hund, den som tagit emot en hund för underhåll 
eller nyttjande eller den som tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa 
bestämmelserna i 9-10 §§. 
Bestämmelserna i 9-10 §§ gäller dock inte ledarhund för synskadad person, 
servicehund för person med funktionsnedsättning eller för tjänstehund under 
tjänsteutövning. 
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Kopplingstvång för hundar och skyldighet att plocka upp föroreningar 
9 § Hundar ska hållas kopplade på allmänna vägar, gator, torg och gågator, 
på gång- och cykelvägar, i parker och i parklekarna på Kronoparken, 
Orrholmen, Rud och Våxnäs. Parklekarna är utmärkta i bilaga 2. 
 
Under perioden 1 juni till och med den 31 augusti gäller kopplingstvånget 
även vid de allmänna badplatser som anges i 3 § p 1: 
Alster, Bomstadsbaden, Björnrukan, Graningebadet, Ilandabadet, Killstad, 
Kroppkärrssjön, Kungsnäs, Mangenbaden, Mariebergsviken, Orrleken, 
Skutberget, Strandvik, Sundstatjärn, Södra Bottenviken, Södra Mosaren, 
Torsviken, Älvsbackabadet, Örnäs och Örsholmstjärn (bilaga 1). 
 
Förorening efter hundar ska omedelbart plockas upp på ovan angivna 
platser. Därutöver ska föroreningar även plockas upp i motionsspåren som 
utgår från Skutberget samt motionsspår vid Henstad-Hultsberg, Ilanda-
Stodene, Jakobsbergsskogen, Kronoparken, Sanna, Skattkärr, Tuggelite, 
Tyr-Rud, Tyrsstugan och Våxnäs samt på Gubbholmen (bilaga 6). 
 

Badförbud för hundar 
10 § Hundar får inte bada på de badplatser som jämställs med offentlig 
plats enligt 3 § under perioden 1 juni-31 augusti: 
Alster, Bomstadbaden, Björnrukan, Graningebadet, Ilandabadet, Killstad, 
Kroppkärrssjön, Kungsnäs, Mangenbaden, Mariebergsviken, Orrleken, 
Skutberget, Strandvik, Sundstatjärn, Södra Bottenviken, Södra Mosaren, 
Torsviken, Älvsbackabadet, Örnäs och Örsholmstjärn. Badplatserna är 
utmärkta i bilaga 1. 
Badplats omfattar det område på land och i vattnet som utnyttjas av de 
badande och som inte utgör del av campingområde. 
 

Lasta varor m.m. 
11 § När gods lastas, forslas, lossas eller i övrigt hanteras 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. 
Gods får inte lastas av eller läggas upp så att brandposter, brandsläcknings-
utrustningar och utrymnings- respektive särskilda räddningsvägar blockeras 
eller att räddningstjänstens arbete hindras. 

 
Störande buller 
12 § För att utföra arbete som orsakar störande buller för personer på 
offentliga platser som t ex att krossa sten, påla eller nita krävs tillstånd från 
polismyndigheten. Kravet på tillstånd gäller för arbete som utförs på 
vardagar kl 22 – 07 eller på lördagar, söndagar och helgdagar. 

 
Containrar m.m. 
13 §  Ägaren eller, den som är i ägarens ställe till en container eller liknande 
anordning, som ska ställas upp på en offentlig plats, ska se till containern 
tydligt märks med ägarens eller brukarens namn, adress och telefonnummer. 
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Markiser, flaggor och skyltar 
14 §  Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut på 
lägre höjd än 2,50 meter över en gång- och cykelbana eller på lägre höjd än 
4,70 meter över en körbana. 
 

Affischer, annonser och anslag 
15 § För att sätta upp affischer, annonser eller liknande anslag på husväggar, 
staket, stolpar eller liknande som är riktade mot offentlig plats krävs 
tillstånd från polismyndigheten. 
 
Polismyndighetens tillstånd krävs också för att sätta upp banderoller över 
gång-, kör- eller cykelbana. 
 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra lik-
nande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Det krävs inte heller 
något tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkänna-
givanden som avser näringsidkarens rörelse på den byggnad där rörelsen 
finns. 
 

Högtalarutsändning 
16 § För att sprida information, reklam, underhållning eller andra budskap 
som riktar sig till personer på offentliga platser, genom högtalare eller 
liknande anordning krävs tillstånd från polismyndigheten. 

 
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 
17 §  För att använda pyrotekniska varor inom stadsdelarna Tingvallastaden, 
Haga och Klara krävs tillstånd från polismyndigheten. 
 
Tillstånd krävs inte vid användning i mindre omfattning för påskafton, 
valborgsmässoafton och nyårsafton om inte annat sägs i stycke tre. 
 
För området Stora torget och angränsande delar som anges i bilaga 8 krävs 
alltid tillstånd från polisen mellan klockan 20.00 på nyårsafton och klockan 
03.00 efterföljande dag. 
 
18 §  Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor på offentlig plats 
närmare än 200 meter från Centralsjukhuset.  
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Avgift för att använda offentlig plats 
19 §  Kommunen har rätt att ta ut en avgift när offentliga platser och 
områden som kommunen jämställt med sådana platser enligt 3 § används. 
Avgiften får tas ut enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige.  
 
Rätten att ta ut en avgift gäller dock inte för de platser vid Nobelplan, 
fastigheterna Sotaren 2 (Shell) och Karlstad Spjutet 10 (Circle K) som 
jämställts med offentlig plats enligt 3 § p 3. 

 
Dispens 
20 §  Vid särskilda skäl kan kommunen meddela tillfälligt undantag från 
dessa föreskrifter. 
 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
21 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av bestäm-
melserna i 5-7 §§ eller 9-18 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kapitlet 
22 § andra stycket ordningslagen. 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och  
förverkande. 
 ___________________________ 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2020. 
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