
LOKAL ORDNINGSSTADGA 
Sida 

1(3) 

Lokal ordningsstadga 

Antagen av kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2019-04-29 § 44, 

reviderad 2021-01-25 § 5. 

Örkelljunga kommun föreskriver följande med stöd av 1 § i 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 kring 

hur den allmänna ordningen i Örkelljunga kommun skall upprätthållas. 

Bestämmelserna i 12 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller 

egendom skadas till följd av användning 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 12 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom 

kommunen.  

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller även 

kommunens föreskrifter om torghandel.  

3 §  

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt § 7, § 8, och § 12 

bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.  

Lastning av varor m.m. 

4 §  

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är 

ansvarig vidta nödvändiga åtgärder 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, 

brandsläckningsutrustning och utrymmesvägar blockeras. Avlastning och 

uppläggning får heller inte genomföras på ett sådant sätt att 

räddningstjänstens arbete försvåras. 
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Containrar 

5 §  

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till container, som skall ställas upp på 

offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller 

nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. Ägaren eller 

nyttjanderättshavaren ska även kunna uppvisa giltigt tillstånd. 

Markiser, flaggor och skyltar 

6 §  

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så de skjuter ut över en 

gångbana på lägre höjd än 2,20 meter eller över en körbana på lägre höjd än 

4,50 meter.  

Högtalarutsändning 

7 §  

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till 

personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande 

utan tillstånd från polismyndigheten.  

Insamling av pengar 

8 § 

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 

inget tillstånd.  

Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske inom de områden 

som framgår av bilaga A. 

Förtäring av alkohol 

9 §  

Alkoholdrycker får inte förtäras inom markerat område på bilagd karta. De 

yttre markeringarna avser hela gatan inklusive gångbanor. 

Hundar 

10 §  

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 § 11. Bestämmelserna gäller emellertid inte för ledarhund 

för synskadad person eller för polishund i tjänst. 
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11 §
När en hund inte hålls kopplad skall information om ägarens namn, adress 

och telefonnummer finnas tillgänglig via halsband eller chip. Under perioden 

15 maj - 15 september får hund vistas på de allmänna badplatserna vid 

Fedingesjön, Åsljungasjön, Hultasjön, Vemmentorpsjön och Hjälmsjön 

(Mammas vik), under förutsättning att hunden är kopplad.  

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

12 § 

Med fyrverkeri avses explosiva varor som innehåller pyrotekniska ämnen, 

avger ljus- och ljudeffekter, och är avsedda för nöjesändamål. För att en 

fyrverkeripjäs skall få hanteras krävs att den godkänts av Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB). Så kallad smällare, vars huvudsakliga 

syfte är att avge knall, är inte godkända av MSB.  

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får endast hanteras av dem som 

fyllt 18 år.  

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte, utöver undantag för tid 

som anges nedan, användas på offentlig plats utan polismyndighetens 

tillstånd. 

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får användas utan 

polismyndighetens tillstånd på nyårsafton från kl. 16.00 och fram till kl. 

04.00 nyårsdagen. Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet 

samt övriga omständigheter.  

Avgift för att använda offentlig plats 

13 §  

För användning av offentlig plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt 

de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.  

Överträdelse 

14 § 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 4-9 §§, § 11, 

samt § 12 andra till fjärde stycket kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 

22 § andra stycket ordningslagen.  

I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande. 

Bilagor 

Bilaga A 

Bilaga B 



Bilaga A Örkelljunga



Skånes Fagerhult



Bilaga B 
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