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11L_!4!NA LoKALA oRDNTNcsFdREsKRTFTER FORVILIIELMINA KOMMT'N

Beslurade av kommunftrllmd&rigc dcn lg dcccmber l99S g g2

Uinsstyrelsc;r ha, i beslut dcn 19 februari. 1996 upphevr I3 och 20 gSi ordningsftires|(riftema. L{nss&
vunnit liga kaft. 

- --' --' *'or';r€IS€ns Deslulgdllcr fors' scdan dca

_Y1},rj.":lgryn fdrcskrirrcr forjande mcd snH av r 0 ft,rord-nrngen (1993:1632) mcd tremvn
,rvril.". 

"n r"d#;ffi';irgande fbr kommuncr och lens-

(1993:16t7). trcskriftcr enligt ordningslagcn

Farcskrlftcrnos lnnehln ocli dlimpnlngsomrildc

l_f _,Oy."Ol-ttt+Oe bcsrdrnmelscr om auman ordninS och sgker-hc. pe offendis ptars finns i 3 kap ordni"grr"g"" il iil", ili zi ",-
Dessa lokata ordningsfbrcshiftcr in nchillcr yuerligare bestilmmel_:. :T. ly dco altmenna ordningcn I urr,irnt"i r"iilil'iirii
lp"pdlyrf Bcsr{mmclserna i Il 0 mr,iil il;;;d.T
ffiii:'#lXt#reregcndom 

skadas,iu rorto 
"i,,"il1"irrii"l, ll

-t_0_ 
ftTtforn" {r rilthptiga pit alla ptarser inom kommunensom iir offenttig ptac cntigt i k;p ) E ro"t.,y"t.iij"ru,r1#

:",s:l:i.1""-y"1 anges. Besr{mmcts* i z, 6 
"l*",iirirrit""pa anora iin offentliga platscr inom tomnunen-

Fdromriden som komrnuncn har uDo
xommunens tdreskrifrer om torgh;;'l$.l 

till torchandel gdllerocksil

U*on frln
Fyckca dcn
12 man 1996

')

liltlsstyrtlscns tryclc.i
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Vid tilldrnpningcn av 3 kap ordningstagen och dcssa f0rcskrif-
rcr skall, med s(td av t *31-] ! anOra stycta Jrdningslagc4 fOljande
omriden jdmsr{llas mcd offentlig plats. firnvags_ ihblisstationcn,
campingcn Rastcn Saiwa,,IJernvallsomrAdit oct ffygplsrscs
Sagadal.

d !^ 
-Innan 

polismyndighercn fanar beslut om tillstlnd enligr 7 g,
l0 g fldrsta sryckcq lr 0, 12 !, 14 0 andn sry*4;ta;2r 0 forsta
stycket och 22 0 b6r kommuncn gcs dlfgffc an ytta sig.

l,astning ev vemr n n
5 g 

. 
Vid lastning, forsling, lossning och annan hanrcring skall den

::,m llsvariS lbr &-glrdcn g6ra vad som Uctro"s tOr an rinA"ifa a;almanncren utsdtb fitr rillfdllila oliigenhctcr gcnom damm, spill
etler dAlig lukr.

llla:tfog Th ueetf,ggning av gods ftlr inc skc se a[ brandDosra.
brandslaickningsutrustningar och urrymningsvegar ;;;;-;1,";
att raddningstjjinsaens arbetc hindras.

Schaktnlng grlvnlng m m

j_0__,?_.1 ."1,9 gsvarig fdr uppragande av grus, jord e er sand,uppnrng av fyllnadsmassor, schaktning, gre;ing ;iler ;n;iikl
nand€ arbere skall sc till an det sker pA en ,ga_t .ei * .ff.e"f,"ri"
utsdns f6r minsta mdjliga ollgenhet.

Stiirmdc bullcr

7_ $ Arberc som orsatar stdrande buller ftlr personer pA offentligaplatser, r er 
.sa€nkrossning, plllning och nining, far ine sfe uri.polismylldi ghercns dllsrAnd.

Contrinrar

8 
-$.. 

Agaren eller nytuanderabhavaren ull en container, som skall

:15_ ?p 
pe, cn offen ig plars. iir skyldis ; ilril;r*;

::yl3- mcd Agsrens elter nyljanderiilrsha;arc^;uli, ;;;ocn telelonnummer.

Ei

I
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Mrrkiscr,ltrggor och skylt'r 24IS 1D6:15

Cf Markiser. flaggoroch skylttrfAr inic slttas upp slattdc'skjutcr

ilJffiru;:ilHgrchbio enz'rornclleroveren korbanapr

l{gls hojd iln 4'50 m'

Aftbcherlng

10 0 Affischer, annonscr cller liknandc anslaS flr intc utanrillstand

." if irtvnoigf,"r"n sf,ttas upP p[ s8dana husvlggar' stakcl' siolpor

"rrliiir.nitta" 
iot *ettcr mot offendig plas'

riilstrnd behdvs inq y *'*.:r"*1f#f['[*T.1tl;
andra riknandc ano'gil8i iT-1#;;";;;ii -ion.". *r'heller krlvs tillstAnd fdr ndringslo

andra tillktunaSivanden som avscr nfi ngsidktr€ns rorcls€ p[ bygg-

nad dilt direls€n finns'

HogtrlrrutsitrdDltrg

ll $ Information, reklam' propaganda eller andra budskaP som

i-trlr-rig trlf personer p[ offcnrliga plaaer' flr intc skc genom

iritaar! "ii*'[r"anoe 
uran tittstlio av Polismyndighccn'

Irsrmllng rv Pcngcr

12$porismyndighl,:":i",9ffi;T,l.fff i#,Tltfr ,l
bdssor cller liknande. om tnsan

$AndsPlikf g allman sammankomst'

Ndr insamlingcn skall skc i samband mcd framftirandc av gatumusik

kevs inte tilbdnd'

F6rtiirlng sv dkohol

13$ Spritdrycker, vin och start0l fer intc ftidras pAoffentlig plas

och i detra ing& dessa omraoen: Skolparken' Tingshusparken'

Torqet och Campingcn Rrstrn Saiwa' (Ldnssryrelscn i V'ist€r

#il ffi;t*luiden 19 fcbruari 1996 upPhf,vt denna para-grar'

il"ititrl*""U"tr"t skall glilla forst s€dan dct vunnit laga ktatt')
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24FS 196:15 Ambulerord. fdnrlunlng

14 $ Ambulerandc fthsiiljning f& cndast ske vid s{rskilt markerat
offddc vid Tj{rnvallsparkcri ngcn.

Med ambulerande fSrsdljning avscs sldu| gatuf66{jning som t r
offentlig plats i ansprtt endasr tillfxlligt och i obctydlig omfanning
och som d{rftlr intc k[ver tillst,nd enliSt 3 ksp l ! ordningslagcn.

Camplng

15 $ Camping flr inte ske pA dcn msrk som {r avscdd fdr alLninr
endamel. Pe campingplatscrna i kommunen g[ller dc allmilnna
ordningsbesdimmelscr som anslagits ell€r pi annat sdn mcddetats.

Bedfiirtud

f6 S Bad air forbjuder inom kafrverksomrAdcn och i nericrcn av
mark€rade kablar.

Hundar

17 g Hundens {gar€, dcn som tagit emot en hund for underhlll eller
nyatjande eller den som cndast tillfllligt vldar cn hund Ir skyldig art
fttua bcsl,inunelserna i lE och 19 09. Del som segs i desss paragrafcr
gAlls inte fiir leda$und ftir synskadad pcrson eller fdr polishund i
ljenst.

It S Hundar skall hlllas undcr sldan dllsyn at dc intr orsakar
skador eller avsev&da olegenheter.

Tikar skall under l6ptiden hAllas kopplade inom hcla kommunen,
dock inte inom inhdSnade omriUen.

Niir en hund inrc hAlls kopplad ska.ll den ha halsband pi sig med
aigarens namn, adress och telefonnummer.

Hundar fir inte vistas pe begravningsptats€r.

19 g Inom fdljande omrAden skall f0roreningar efter hundar
plockas upp: Markering pl irorrskarra, bilaga l.

.r

-\
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(

trlnerkerl och ondre pyrotcknisle varor

20! nllsdnd av polismyndighet lrdvs fdr an anvdnda pymtck-
niska varor inom omradcn med sammsnhlllcn bebyggelse: Marke-
ring pll tltortskarra bilaga l. (Ljrustyreben i Vdsterborfnr l{n har
i beslutdcn 19 fcbruari 1995 upph[vrdennaparagraf. L{nsstyrclsens
beslut skall gelh fttrsr scdan &r vunnit laga kaft.)

2l $. Tilhtlnd av polismyndighercn kflvs fdr att ft anvdnda pyro-
tekniska varor pl fbljandc plarser: Sjukhcmmet och kommunens
servicchus.

Det air fdrbjudea an anviinda pyrctckniska varor niirmarc {n 150 m
frln sjuktugan och servic€husen.

Spriingnhg och stjutulng mcd eldvopen m m

Zl g Tillsrlnd av potismyndighetcn k{vs fttr spriingning och skjuF
ning med eldvapcn inom dculjplalrlag& ornr&"n i tolnrnun"n.

Rldning och ldpnlng

Z $ Ridning flr inre skc i ftitjandc morionssprr: Vilhelmina
elUussp&.

Avglfl ftir rtt uvindr ofiendlg plats

25 S Fdr anv:indning av offentlig plats och omrAde som kommunen
jamstiillt med sedan plats har kommunen raitt atr aa ut en avgift enligt
de gnrnder som har beslulats av kommunfultmiiktige.

dvertridelse av lokal ordningstiireskrilt

l5-5 -D1 
son uppsirtigen ellcr av oattsamhct bryre, mor negon av

5-9 Sg,-10 g forsra stycke., I I S, 12 g fiinra sryckei, 13 g, 14 5 ftrrsra
och andra srycken4 t5-16 gl och l g-24 gg kan d6mas till penning_
bd'ter enligt 3 kap 22 g andra srycker ordningslagen.

I ordningslagen finns ocksil bestAmmelser om fiireEgganden och
I fd,rverkande.

Dessa faireskifter nitder i kaft d€n I januari I996.

r("





3 Calrping Raaon Saiwa
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Vilsterbottens llns fddathingssanllng
Lllnsstyrelsen

zFm--
Ftrcrh cr m Indrlq I rllnlur loldr onbl4{lcelclltcr Ultom &lotllrvllhchhrtomnu 

flffirffi
n€ddcl.do sv Vilhclminr kommun mcd st0d ry 3 kap t I
odaiagslagcn (1993: l617).

Allntnnr lo&rb ordningsfircshift:r fdr Vilbclnb tommrm her
Eyck& i Fitdrthings$olint Vlstcrtottror ltn t996:15. Andring av
13 och 20 !! hrr tryckrs i Fo(hthintsrrnlir8 Vlrtrftottrnr II!
l9tl:43 eh 1999:?O.

Vilbclni'! kommua brr dcn 8 dcccmbcr 2OOB bcsluht om Dy
ly&kc 8v 13 0 rll'nrnna lokah or&ingsf6rcckiftcr for Vilhclnine
kommur. Purgrrfco hlr dhftcr fbUlDdc lydcflc:

13 f SFttdrycLr, viD' ltsrtdl och foltol frr intr Orrfrr! ilom
ftUrds ooddao anut {o i sanbud ncd rit|!r.o scrvcring d&rv:
Sbrylttn oc.h Volgsjdvlgco omhrt'n& d.o sulctnirg inom viltco
Estigbc6bcgtu$ing n€d 50 fmnin rldcr, Skolpo*c4
TingshusFtca Ky*stldrotrldcr, Torgct, badpbtscn vid-Rstcn
Sris.|' TjlmvsllsoErldct och onrldco i oncaabqr nt|th.t rv
offcndi8r dlkt!llni',9'r.

Dc ladrads Src.skifrclr. trtdcr i fulft dcn dag dl &rsa Brcsbificr
cDligt upp8iff pA d.m urloE fin tryckct i l{DcB fdrfattningssamling.

^

f-b$t!,'cbcd, ryctdi lssN 165G3260





Ldnsstyrelsen
. \Astcrbottem lln

. F0rvalbitrg

a

DTIr|tt

t9974614
Bc.drhg

TORESIGTTDR,

om Indring i dtnlnne lokrh ordningrfEnerkriftcr f6r Vilhclminr
kommun

meddelade av Vlhctnina komrnrn med st6d av 3 kap g g ordningslagen
(1993:r6t7).

Allmrnna rokara ordnings{breskifter 6r vilhermina konrmun hrr trychs iVlst€rbottens ltns Orfrttnlngssarnting 1996: 15. -
Vilhelmina kommun harden 16 deccnrber 1996 beslutat om ny lydelse av 13och 20 gg atrmima rokara-o-rdningsfbreskrift.-" ot vi'ra,nin" kommun.
Paragrafema har dere,fter fOljando lydclsc:

13$
Spritdryclcer, vin och stsrkol gr intc fbrtdrar inom f6ljande omdden annat rni samband med tillAten servering dlrav: St"fprrt q fi"grf,urp.rt"q Xyit_-'
Td:"rt{* Torget, Camping Rasten Saiwi f.;ai,"ffLrria"t o.ir-o,i,ri_
den i omcdelbar nfrhet av ohentlig tikuflninS;:

20$

I{"f"d av polismyndigha kriiw lbr att anvanda pyrotekniska varor dltrlldersgrdnsen f6r fdrverv och innehav gr ig at, inJ; aetarjpranaagt omrraevid allmanna sammankomster och ofeilfi;;1illli;ngar ellervid st6nefolksamlingar.

')





Liinsstyrelsen
Viisaerbottens len

RAtbfunkrion
Dltum

1999-rG,l I
Ectcckning

'r

FdRESKRIMER

om dndring i allmiinna lokala ordnlngsftireskrifter ftir Vilhelmina
kommun-

meddelade av Vilhelmina kommun med sttid av 3 kap g g ordningslagen
(1993: l6l7).

Al,lmdnna lokala ordningsfbreskrifter f6r Vilhelmina kommun har tryckts i
Vlisterbortens liins ftirfattningssamling 1996:15. lioaring 

", t3 och 20 gg
har tryckts i V?isterbottens liins ftirfattningssamling lggi:a3.

Vilhelmina kommun har den 20 september 1999 beslutat om ny lydelse av
13 $ allmdnna lokala ordningsfiireskriftema fdr Vilhelmina kommun, para_
grafen har diirefter ftiljande lydelse:

13$
Spritdrycker, vin, starkiil och folkdl fAr inte fbniiras inom ft,ljande omrAden
annat iin i samband med tillAten servering dlirav: Storgatan och Volgsjdvii_
gen omfattande den strtickning inom vilken hastighetJbegrdnsning meA SO
km/tim rAder, Skolparken, Tingshusparken, fyrfstaasoriraaet, Torget,
ljiimvallsomradet och omraden i omedelbar n-:irhet av offentliga tillstti -
ningar.F

,/

ft*:





Lokala f0reskrifter f6r vilhelmina kommun fdr att skydda milnniskorr
hiilsa och milj0' medderade av kommunfuilm{kttge 2003-04-2g s 32

Med st6d av 9 kap: 7, 
,8 

*h 10-13 gg miljribalken (1998:808) 13, 17, 39 - 40 0ch 42 -,f4 gg
ftrordningen ( 1998-:8-99) om miljdfarlig verksamhet och htlsoskydd samt la kap. 20 - 2t gg
miljdbalken och 5 g fdrordningen (199g:946) om svavelhaltigt biansle medderar
kommunftllmehigc fdljande lokala fdreskrifter for att skydda menniskon h6lsa och miljd.

ledandc bes6mmelser

l$
Utdver bestdmm€lsema i miljdbalken (1998:808) ftlrordningen (1998:899) om miljofarlig
verksamhet och hnlsoskydd och f6rordningen (1998:946) om svavelhaltiga brenshn gallJr
ftiljande lokala fdreskrifter ldr att skydda mflnniskon h{lsa och mili6.

I (3)

.{vloppranordnlng och annen toalett nn WC

2$
Enligt 13 g fdrordningen om miljOfarlig verksamhet och hehoskydd krevs det tillstand av
miljG och byggnadsntmnden fiir att

l. inrana avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas och

2. ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning

Enligt dessa fdreskrifter kiivs dessutom tillstand av milj6- och byggnadsndmnden fdr att:

3. in*ltta annan 4vloppsanordning ilD till vilken vattentoal€tt ih ,nsluten.

3$
Det krAvs anmehn till miljil- och byggnadsnlmnden ldr att inreftr

L avloppsanordning till bad-, disk- och wilttavloppsvatten

Djurhlllning

1S
Enligt 39 g f rordningen om miljdfarlig verksamhet och hitlsoskydd k6vs tillstand av milj6-
och bygpadsniimnden ldr att hilla

l. nOtkreatur, hdst, get, filr eller svin
2. pitlsdjur eller fiitderfI som inte ilr,sallskapsdjur

inom omrlde med detaljplan eller omrAdesbestlmmelser.



2 (3)

Tomgingsk0rning

5S
ftrtigt +O g f6nta stycket punkt I i fdrordningen om miljdfarlig verksamhet och hilsoskydd

far en fbrbrenningsmotor i stillastAende motordrivet fordon hAllas inglng utomhus i hOgst

3 minuter inom Vilhelmina tltort, med undanag fdr industriomrldet (se karta)

Detta gilller inte:

l. om tafikfOrhlllandena fdranlett fordonet att stanna" t ex i trafikko
2. om molom hills igAng fOr att - i den men det behOvs fdr fordonets lndamAlsenliga

brukande - driva annan anordning (pl fordonet) [n sAdan som avser uppvlrmning'

Sprldnlng av gOdcel

6S
Med stdd av 40 $ IBrsta stycket punkt 2 i fdmrdningen om miljdfarlig verksamhet och

helsoskydd filr naturlig g6dsel, slam eller annan orenlighet inte utan tillstildspridas inom

omrAde med detaljplan eller intill sldan omrAdc'
Vid spridaing av naturlig godsel, slam eller annan orenlighet enlig ovan glller - utOver vad

som f6[er av Statens jordbruksverks fdreskrifter (SJVFS l99E:132) om fbniktighetsmAtt vid
sprirlning av g6dselmedel - fdljande:

l. Tidpuktcn ftlr spridning ska anpassas till sAdana vitder- och vindf6rhAllanden som

minskar risken ftir luktollgenheter. Torrt och blAsigt vflder mcd vind fin bebyggelse

innebir minsta risk
2. Nedbrukning ska ske i omedelbar anslutning till spridningen

TillstAnd krivs ej fdr spridning av naturlig gOdsel i ringa omfattning, t ex i
trddgArdsland fdr eget bruk.

Skydd fOr ytvattentikt och enskllda grundvattentlkter samt vlrmepump

7$
Fdr att undvika fdrorening av Vilhelmina ttttorb ytvattentlkt (med st6d av 40 $ fonta stycket

punkt 5 i lbrordningen om milj0farlig verksamhet och heboskydd) ar all trafik med

motordrivet fordon, motorbAt samt flygplan och helikopter lbrbjuden pA Baksjon med

undantag av elmotorer som ilr tillitna.

8$
Enligt 17 $ ldrordningen om miljdfarlig verksamhet och hiilsoskydd Ar det ftirbjudet att utan

anmllan till den kommunala nlmnden inriitta en vlrmepumpsatrHggning ftr uwinning av

viirmc ur mark ytvatten eller gundvatten.

es
Enligt dessa fdreskrifter klvs dessutom tillstAnd av milj0- och byggnadsnimnden fdr att

inriltta sAdan anl[ggning inom skyddsomride f6r vattentilld.



3 (3)

Eldning

l0s
Fdr sk<itsel och tillsyn av eldningsanordning t'rir f'asta briinslen giiller att luf'ttillt'drseln ska vara
god och briinslet ska fdrvaras tofi. All eldning med hush&llsavf'all, plast, m6lat eller
tryckimpregnerat virke, spinskivor eller liknande material iir f<irbjuden. Vid pellets- eller
briketteldning ska briinslet vara anpassat till den aktuella pannan/briinnaren, sarskilt med
lur seende pi storlek och askialt.

Ansiikan

ll $
Frigor om tillstind och anmalan enligt dessa fiireskrifter prdvas av miljd- och
byggnadsniimnden. Enligt 46 $ filrordningen om miljdfarlig verksamhet och hiilsoskydd ska
en ansOkan eller anmiilan till niimnden enligt dessa fiireskrifter vara skiftligt och innehilla de
uppgifier, ritningar och tekniska beskivningar som beh<ivs fdr att bedoma de anordningar,
lokaler eller anliiggningar som avses i ansdkan eller anmiilan.

Straf{bestiimmelser

t2 $
Den som med uppsit eller av oaktsamhet brlter mot de kommunala ftireskrifter som
nreddelats ovan. drims enligt 29 kap. miljtibalken (SFS 1998:808) till btiter eller fiingelse i
hogst tvi ir.

Dispens

13$
Miljri- och byggnadsniimnden fEr meddela undantag frin dessa liireskrifter om det kan ske
utan vasentlig olAgenhet frin miljti- och hiilsoskyddssynpunkt.

Dessa lokala fiireskrifter triider i kaft si snart kommunfullmiiktiges beslut wnnit laga kaft.

Fdreskrifter antagna 1999-l l-23 $ t56
Rev.2000-02-28 g I
Rev. 2003-04-28 S 32 KFM




