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Meddelande av Umeå kommun med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommunen och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617). 

 

Lokala ordningsföreskrifter för Umeå kommun har tryckts i Författningssamling 
Västerbottens län 24 FS 1997:47. 

 

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 Umeå kommun skall upprätthållas. 

Syftet med kommunens ordningsföreskrifter är att tillgodose medborganas krav på ordning, 
trygghet och tillgänglighet och att möjliggöra ett samhälle där alla medborgare ges 
förutsättningar att vara delaktiga. 

Bestämmelserna i 20-21 §§ 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. Bestämmelserna i 20-23 §§ är 
även tillämpliga på andra än offentliga platser. 

 

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: 

 Camping och bad i Nydalaområdet 

 Bölesholmarna 

 Kommunens allmänna badplatser (se bilaga II) 

 Kommunens allmänna motions- och skidspår samt skidbackar (se bilaga 1B, 1 C) 

 Kommunens allmänna idrottsplatser (se bilaga 1A) 

 Kommunens allmänna lekplatser (se bilaga IV) 

 Kommunens begravningsplatser (se bilaga III) 

 Resecentra för tåg (Umeå central, Umeå östra, Hörnefors) 

 Resecentrum för buss (Umeå busstation) 

 Resescentrum för flyg (Umeå flygplats) 
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 Resecentrum för båt, färja (färjeterminalen Holmsund) 

 Färjelägen i kommunen (Norrby, Norrbyskär, Norrfjärden, Byviken på Holmön) 

§ 4 

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 8-9 §§, 11 § första styckaet, 12 §, 14 
§, 20 § och 22-23 §§ 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, dålig lukt eller onödigt hinder. 

 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens 
arbete hindras. 

 

 

Allmänfarliga åtgärder 

§ 6 

Vid avlägsnande av snö och is från tak, rännor och dylikt i enlighet med vad som föreskrivs i 3 
kap. 3 § ordningslagen skall ansvarig fastighetsägare tillse att sådana åtgärder vidtages att 
fara för skada på person eller egendom ej uppstår samt att trafiken och den allmänna 
rörelsen på platsen ej onödigtvis hindras eller störes. 

 

Schaktning, grävning m m 

§ 7 

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 olägenheter. 

 

Störande buller 

§ 8 

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

Containrar 

§ 9 
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Ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren till en container, som skall ställas upp på offentlig 
plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättsinnehavarens 
namn. Adress och telefonnummer. För att ställa upp container krävs polismyndighetens 
tillstånd. 

 

Markiser, flaggor och skyltar 

§ 10 

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de utgör hinder över gång- och 
körbanor. 

 För gångbanor inom centrumfyrkanten* gäller en lägsta höjd på 2,80 meter. 

 För gångbanor utom centrumfyrkanden* gäller en lägsta höjd på 3,50 meter. 

 För körbanor gäller en lägsta höjd på 4,60 meter. 
 

(*Centrumfyrkanden i Umeå, det vill säga det område som i norr och söder avgränsas av 
Järnvägsallén och Ume älv, I väster och öster av Västra Esplananden och Östa Kyrkogatan). 
 

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. Tillståndsplikt gäller också för spelning av musik. 
 

Förtäring av alkohol 
§ 13 

Spritdrycker, vin, starköl/starkcider, öl/cider samt andra alkolhaltiga drycker med en 
alkoholhalt överstigande 2,25 volymprocent får inte förtäras inom nedan angivna områden 
om inte tillstånd till servering föreligger (angivna områden återfinns i kartbilaga). 

1. Centrumfyrkanden i Umeå (se 10 §) 
2. Strandpromenaden med angränsande grönområden från Tvärån till Broparken. 
3. Strandpromenaden med angränsande områden från Kyrkbron till Öbackaparken. 
4. Broparken, Döbelns park och Öbackaparken. 
5. Bölesholmarna, Ålidhems centrum och området kring Ersboda Folkets Hus. 
6. I och i anslutning till resecentra för tåg (Umeå central, Umeå östra, Hörnefors) 
7. I och i anslutning till resecentrum för flyg (Umeå flygplats) 
8. I och i anslutning till resecentrum för båt, färja (färjeterminalen Holmsund) 
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9. Det område i Holmsund som i norr avgränsas av Sved bergsvägen och i väster och 
öster av Sågverksgatan och Järnvägsgatan samt området vid Storsjön och 
Storsjöskolan som i norr och söder avgränsas av Solbackavägen och Frejavägen samt i 
väster och öster av Eriksdalsvägen och Bräntevägen. 

10. Det område i Sävar som i norr och söder avgränsas av Generalsvägen och E4, 
innefattande grönområden på båda sidor om Sävarån samt området mot 
Drottningvägen. Två områden i direkt anslutning till korsningen Generalsvägen-
Majorsvägen, dels öster om korsningen, dels nordväst om korsningen. Förbudet 
gäller också området väster om Sävarån och norr om Generalsvägen som i övrigt 
begränsas av Åkervägen-Lärkstigen-Blomstervägen-Kyrkvägen. 

11. Det område i Hörnefors som i norr avgränsas av Långedsvägen, i väster av Bruksgatan 
(inklusive Konsums och ICA:s fastigheter) och i öster av Hörneån. I söder innefattas 
idrottsplatsen Nordahlsvallen, området kring kommun kontoret, ungdomsgården, 
centralskolan, sim- och sporthallarna samt kyrkan. 

12. Öns södra udde (området söder om Kolbäcksvägen/Kolbäcksbron) 
13. Nydalaområdet med friluftsbad, sportområde (sportfält för fotboll, tennis) och 

angränsande parkeringsytor. 
 

Uteserveringar 
§ 14 

Uteserveringar kan anordnas efter vederbörlig tillstånd av polismyndigheten. Upplåten yta 
skall i förekommande fall ha nära anknytning till restaurang/serveringslokal. Om det finns 
särskilda skäl kan annan lokalisering prövas av tillståndsgivaren. Anordnaren av uteservering 
har vid utformningen av densamma att beakta kraven på tillgänglighet och säkerhet. 
Bygglovplikt gäller. 
 

Camping 

§ 15 
Camping får inte ske på följande platser: 

 Vid Nydalabadet samt runt Nydalasjön 

 Norrmjöle havsbad 

 Bettnesand havsbad 
Inom de områden som av kommunen upplåtits för fritidsändamål eller eljest till allmänt 
begagnande, får camping äga rum endast på de platser och under de tider som kommunen 
bestämt. 
 

Badförbud 
§ 16 

Bad är förbjudet i Umeälven i anslutning till här angivna broar i centrala Umeå 

 Gamla bron (cykelbron), 50 meter uppströms och 50 meter nedströms 

 Tegsbron (E4-bron) 50 meter uppströms och 50 meter nedströms 

 Kyrkbron 50 meter uppströms och 50 meter nedströms 

Bad får heller inte ske i närheten av markerade kablar. 

 

Hundar 



6 (15) 

§ 17 

Den som har hand om en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 18 och 19 §§. Det som 
sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledare- och servicehund i tjänst för person med 
funktionsnedsättning, för räddningshund eller för polishund i tjänst. 

 

§ 18 

Hundar skall hållas kopplade inom följande områden: 

 Centrumfyrkanden i Umeå (se § 10). 

 På allmän badplats och i särskild iordningställda skidbackar, slalombakar, kälkbackar, 
skidspår och motionsslingor. (Se bilaga 1 A, 1 B, 1 C och II) 

 Under tiden 1 maj – 15 september i park eller plantering. 

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

 

När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och 
telefonnummer. 

 

Hundar får inte visats på begravningsplatser och lekplatser (se bilaga III och IV). 

Hundar får inte heller visats i gallerior och innetorg (se bilaga V). 

 

§ 19 

Föroreningar efter hundar skall plockas upp på badplatser, trottoarer, gång- och cykelvägar, 
anlagda parker och grönytor, det vill säga ytor där regelbunden gräsklippning sker. 

 

Om tillsyn över hundar är i övrigt stadgat ibland annat lagen (2007:1150) om tillsyn över 
hundar och katter, i jaktlagen och jaktförordningen. Även i förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd sägs att husdjur och andra djur som hålls i fångenskap 
ska förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. 

 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

§ 20 

Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor inom 
centrumfyrkanden i Umeå (se 10 §). 

 

Tillstånd krävs också på Gammliavallen och Umeå SkyCom arena (ishallen). 

§ 21 

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 150 meter från följande platser: 
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 Norrlands universitetssjukhus NUS 

 Äldreboenden, sjukhem m m i Umeå kommun (se bilaga VI) 

 Axlagården hospice 

 Umåkers travbana, Hippologum Umeå (ridhus) samt Stöcksjö ridhus 

 

Sprängning och skjutning med eldvapen 

§ 22 

Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen inom 
detaljplanelagda områden i Umeå kommun (dock ej vid räddningstjänst). 

 

Luftvapen, fjädervapen m m 

§ 23 

Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen samt pil- och slangbågar får inte utan 
polismyndighetens tillstånd användas inom detaljplanelagt område. Detsamma gäller 
utanför detaljplanelagd område, om vapnet inte används under uppsikt av någon som fyllt 
20 år. 

 

Fordonstrafik, cykelåkning, löpning och promenader 

§ 24 

Fordonstrafik, cykelåkning får inte ske i anlagda motions- och skidspår. Löpning och 
promenader får inte ske i preparerade skidspår (se bilaga 1 B). 

 

Hästar 

§ 25 

Hästar får inte vistas i anlagda motions- och skidspår, ej heller på begravningsplatser. Hästar 
får inte heller visats på allmänna badplatser med anslutande vattenområden (se bilagor I B, II 
och III). 

 

Golfspel 

§ 26 

Golfspel är förbjudet i anlagda parker och grönytor, det vill säga ytor där regelbunden 
gräsklippning sker. 
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Gatunamn-och adressnummerskyltar 

§ 27 

Gatunamnskylt, som anger gatans, gatornas eller den allmänna platsens namn skall finnas 
uppsatta där 

 gata korsar gata 

 gata utmynnar i gata, allmän väg eller i annan allmän plats 

 där kvarter eller tomt gränsar mot allmän plats vid gata. 

Gatunamnskylt ska sättas upp på byggnad genom fastighetsägarens försorg. 

 

Är byggnad belägen mer än åtta (8) meter från gränslinjen mot gata eller allmän plats ska 
gatunamnskylten sättas upp på stolpe. För det svarar kommunen. 

 

§ 28 

Fastighet, som fått adressnummer, ska vara försedd med särskild adressnummerskylt. Sådan 
skylt ska genom fastighetsägarens försorg sättas upp på lämplig plats och höjd vid 
fastighetens ingång eller infart och vara väl synlig från den gata, väg eller allmänna plats 
adressnumret avser. 

 

Avgift för att använda offentlig plats 

§ 29 

För användningen 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 

§ 30 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dessa föreskrifter* kan dömas till 
penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. (*Straffsanktionerade 
paragrafer är 5-10 §§, 11 § första stycket, 12-16 §§, 18-26 §§). 

 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 

 

De ändrade föreskrifterna träder i kraft den dag då dessa föreskrifter enligt uppgift på dem 
utkom från trycker i länets författningssamling. 
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Bilaga till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Umeå kommun 

Områden som enligt 3 § i allmänna lokala ordningsföreskrifter för Umeå kommun skall 
jämställas med offentliga platser. 

I Anläggningar för idrott samt motions- och skidspår 

A. Anläggningar för idrott Anläggningar för idrott forts 

Bodbyn fotboll Minerva park, konstgräs, Umeå 

Botsmark, fotboll Movallen IP, Furunäs 

Bränteplan, Sandvik Mariehems arena, konstgräs, Umeå 

Bullmark IP Nordahlsvallen, Hörnefors 

Campus konstgräs, Umeå Nydala sportfält, Umeå 

Degernäs fotboll Obbola IP 

Degersjö fotboll Persbovallen, Hörnefors 

Djäkneböle fotboll Röbäcks IP 

Dragonfältet, Umeå Rödånäs fotboll 

Ekvägen fotboll Sandviks IP 

Ersboda IP Skravesljö fotboll 

Ersliden fotboll Stöcke IP 

Ersmark IP Sävar IP 

Flurkmark fotboll Sörfors IP 

Gammliavallen Sörmjöle fotboll 

Grubbevallen fotboll Tavelsjö fotboll, Klacken 

Gubböle fotboll Tegs IP, Tegstunet 

Hissjö fotboll Täfteå IP 

Håkmark fotboll Umedalens IP 

Hössjö IP Vildmannavallen, Umeå 

Idrottshuset fotboll, Hörnefors Yttersjö fotboll 

Kamratvallen, Holmsund Ålidhem, konstgräs, Umeå 

Kassjö fotboll B. Motions- och skidspår 

Klabböle fotboll Bodbyn 2, 2 km, elljus 

Kompisvallen, Holmsund Botsmark 2, 5 km, elljus 

Kroksjö fotboll Bräntevägen Holmsund 1,8/2,6/4,7 km elljus 
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Motions- och skidspår forts Motions- och skidspår forts 

Bullmark 2, 4 km, elljus Umåker 3,0/5,0/10,0 km, dagspår 

Djäkneböle, 2,7 km, elljus Överboda 2,2 km, elljus 

Ersboda 2,0/3,3/4,5 km, elljus C Skidbackar 

Flurkmark 2, 0 km, elljus Bräntbergsbacken, Umeå 

Gimonäs 2,2/3,5 km, elljus Bräntebacken, Holmsund 

Gimonäs 9,0 km, dagspår Omberget, Holmsund 

Gravmark 2,2 km, elljus II Anläggningar för bad 

Gubböle 2,2 km, elljus Bettnesand, havsbad, Norrmjöle 

Hissjö 2,5 km, elljus Brattby 

Hörnefors 1,5/2,5/3,7 km, elljus Bredviken havsbad, Obbola 

I20 5,0/10,0 km, dagsspår Brännäset havsbad, Sörmjöle 

Innertavle 2,5 km, elljus Bullmark 

Kasamark 2,5 km, elljus Byviken havsbad, Holmön 

Kassjö 3,0 km, elljus Bölesholmarna 

Klabböle 2,0 km, elljus Dalesand, Ersmark 

Kroksjö 2,5 km, elljus Degersjö 

Nydala 1,8/5,0 km, elljus Dragonudden, Stöcksjö 

Nydala 6,4/10,0 km, dagspår Fläse havsbad, Obbola 

Obbola 3,2 km, elljus Fäbosand havsbad, Täfteå 

Röbäck 1,3/2,4 km, elljus Gäddbäckssund havsbad, Holmön 

Röbäck 5,3 km, dagspår Hemviken, Ersmark 

Rödberget 1,9 km, elljus Hissjö 

Rödåsel 2,5 km, elljus Holmsjön, Yttertavle 

Stadsliden 1,9/3,2/3,7/10,0 km, elljus Holmsund simhall 

Stöcke 2,5 km, elljus Häggnäs 

Sävar 3,3 km, elljus Hörnefors simhall 

Sörfors 2,5 km, elljus IKSU-badet, Umeå 

Sörmjöle 2,4 km, elljus Ivarsboda havsbad 

Tavelsjö 2,5 km, elljus Kassjö 

Teg 1,4 km, elljus Ljumviken havsbad, Holmsund 

Täfteå 2,5 km, elljus Lövösundet, Holmsund 

Umedalen 2,0 km, elljus Megrundet havsbad, Hörnefors 
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Anläggningar för bad forts.  

Mickelträsk  

Norrmjöle havsbad  

Nydalabadet, Umeå  

Nyviken havsbad, Obbola  

Obbolabadet  

Revet havsbad, Holmsund  

Rödåsel  

Sanabadet, Botsmark  

Sand, Tavelsjö  

Segasjön, Sävar  

Simphamn havsbad  

Stöcksjö  

Sävar simhall  

Södervik  

Sörfors  

Täfteå havsbad  

Ume Lagun  

Umeå simhall  

Yttersjö  

Överboda  

III Begravningsplatser  

Backens kyrkogård  

Botsmark kyrkogård, 2 st  

Holmsund kyrkogård  

Holmön kyrkogård  

Hörnefors kyrkogård  

Norra kyrkogården, Umeå  

Obbola kyrkogård  

Röbäcks kyrkogård  

Sävar kyrkogård  

Tavelsjö kyrkogård  

Västra kyrkogården, Umeå  
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Områden som enligt 18 § i allmänna lokala ordningsföreskrifter för Umeå kommun skall vara 
fria från hundar. Lekparkerna är också enligt 3 § jämställda med offentliga platser. 

IV Lekparker 

Centrala Renmarkstorget Lekparker forts  

 Västergatan Haga Östra Hagaparken 

Röbäck Linodlarvägen Grisbacka Fågelsångsvägen 

 Varpvägen Grubbe Fogdevägen 

 Håkabäcksvägen  Tullkvarnsgatan 

Teg Korpralsvägen  Hartvigsgatan 

 Borgvägen  Lagmansgatan 

 Fiskegränd  Gabrieljansparken 

 Torpardungen Tomtebo Äventyrslekplats 

 Ön Ersmark Skymningsvägen 

 Skeppargatan Ersforsen Majvägen 

 Domarevägen Rödäng Mandolinstråket 

 Sekreteraren Västerslätt Industrivägen 

Östteg Vintergatan  Dansartået 

 Slåttervägen Brännland Brännland 

 Åldermansvägen Backen Tingsvägen 

 Cirkelgatan  Jakob Grubbs väg 

Böle Blockvägen  Kungsängen 

Böleäng Böleängsparken  Kvarteret Stålet 

Haga Ängslyckan Umedalen Kattfotsvägen 

Väst på stan Hedlundadungen  Kvarteret Pastorn 

Öst på stan Herrgärdan Sandbacka Kvarteret Stengärdan 

Berghem Rågången Carlshem Kiselstråket 

 Slädvägen  Stengången 

 Bärparken Carslid Malmvägen 

 Hallonvägen Gimonäs Ramvägen 

Haga Västra Hagaparken  Kvarteret Kolbotten 

 Lövstigen Sofiehem Tallvägen 

 Rönnbärsstigen  Björkvägen 
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Lekparker forts.  Lekparker forts.  

Ålidhem Socionomstråket Holmsund Taflinsvägen 

 Ålidhemsparken  Brogatan 

 Medicinarstråket  Kvarteret Fullmånen 

 Elevstråket  Kvarteret Minken 

 Odontologstråket  Kvarteret Scenen 

Mariehem Kvarteret Ugglelåten  Himmelska Fridens 
torg 

 Kvarteret Lockropet  Masten 

 Bofinksvägen  Södra Eriksdal 

 Duvslaget Obbola Kvarteret Durken 

 Kvarteret Redet  Boställsvägen 

Sävar Klövervägen  Kvarteret Rektangeln 

 Kottvägen  Hallbacksvägen 

 Aspvägen  Kvarteret Vågen 

 Ängsvägen  Kvarteret Aktern 

 Granstigen  Kvarteret Hästhoven 

 Älvsbäcksvägen  Kvarteret Vinkeln 

 Ringvägen Botsmark Åkerviksvägen 

 Solvägen  Stenbergsvägen 

 Sågforsvägen Bullmark Lantvägen 

 Fågelstigen  Tålsmarksvägen 

 Sportlovsvägen  Slåttervägen 

 Rymdvägen Täfteå Knopgränd 

Hörnefors Torsparken  Halängsvägen 

 Envägen  Gammåkersvägen 

 Åkervägen Mariedal Kvarteret Rådjuret 

 Västermalm  Kvarteret Varglyan 

 Centrumparken Ersboda Hälsogränd 

 Sandgärdan  Kvarteret Prästosten 

Holmsund Djupviksgatan Marieberg Älgvägen 

 Kvarteret Snickaren Ersliden Stenbocksvägen 

 Storsjön  Måndagsvägen 
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Lekparker forts.    

Ersliden Onsdagsvägen   

 Torsdagsvägen   

Rödäng Basstråket   

V Gallerior, innetorg  

Kungspassagen  

MVG-gallerian - 

Sagagallerian  

Wasagallerian  

Up 2- gallerian  

Ålidhems centrum  

 

Platser som enligt 21 § allmänna lokala ordningsföreskrifter för Umeå kommun inte skall 
utsättas för användandet av pyrotekniska varor inom ett avstånd på 150 meter. 

 

VI Äldreboende, sjukhem Sjukhem 

Servicehus Skräddaren, Teg 

Backen Tomtebo 

Berghem Tegs sjukhem 

Bäckbacka Umebygden 

Öbacka Äldrecenter 

Sofieborg Hemgården 

Hemgården Haga 

Gruppboende dem. Umebygden 

Tegsgården Solgården, Hörnefors 

Prästsjögården Bruksbacken, Sävar 

Sjöjungfrun, Tomtebo Eriksdal, Holmsund 

Sjöbacka, Tavelsjö Holmsund 

Solberget, Umeå  

Tallen, Umeå  

Astridgården, Hörnefors  
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