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KS/2016:483

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR OSBY KOMMUN
Osby kommun föreskriver följande 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 kap
ordningslagen (1993:1617).
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna
ordningen i Osby kommun skall upprätthållas. Bestämmelsen i 18 § har till syfte att hindra att
människors hälsa och 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 18 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller såväl dessa lokala ordningsföreskrifter som bilagda lokala ordningsföreskrifter för torghandeln.
§3
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt §§ 6, 9, 10, 11, 18 och 19 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 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.
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Schaktning, grävning m.m.
§5
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnads-massor,
schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Störande buller
§6
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex sten-krossning,
pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Containrar
§7
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig plats,
är skyldig att märka containern med ägarens eller nyttjanderätts-havarens namn, adress och
telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar
§8
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre
höjd än 2,30 m eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 m.

Affischering
§9
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 närings-idkare att sätta upp
annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidka-rens rörelse på byggnad där
rörelsen finns.

Högtalarutsändning
§ 10
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga
platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polis-myndigheten.

Insamling av pengar
§ 11
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig till-ställning.
När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.
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Förtäring av alkohol
§ 12
Alkoholhaltiga drycker får inte förtäras inom följande områden.






Centralparken,
Jenvägen,
Torget,
Bussterminalen i Osby samt
Bussterminalen i Lönsboda

och angränsande områden.
Vad som nu sagts gäller inte i fråga om tillfällig servering.

Camping
§ 14
Camping får endast ske på campingplatsen i Ebbarp, öster om Osbysjön samt i begränsad
omfattning vid Hjärtasjöbadet i Lönsboda

Hundar
§ 15
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 16 och 17 §. Det som sägs i
dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för
funktionshindrad person eller för polishund i tjänst.
§ 16
Hundar skall hållas kopplade inom följande områden: Gångbana, gata, torg och park inom
detaljplanelagt område i tätorterna Osby, Lönsboda, Killeberg, Hökön och Visseltofta samt
inom lekplats, allmän badplats och elljusförsedd motionsslinga.
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 vistas på begravningsplatser.
§ 17
Inom följande områden skall föroreningar efter hundar plockas upp: Gångbana, gata, torg och
park inom detaljplanelagt område i tätorterna Osby, Lönsboda, Killeberg, Hökön och Visseltofta samt inom lekplats, allmän badplats och elljusförsedd motionsslinga.
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Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
§ 18
Med fyrverkeri avses pyrotekniska artiklar, som innehåller explosivämne eller explosiv blandning avsedd att framkalla en verkan genom värme, ljus, ljud, gas eller rök, eller en kombination av dessa som resultat av självunder-hållande exoterma kemiska reaktioner, avsedda för
underhållning.
För att en fyrverkeripjäs ska få hanteras krävs att den godkänts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Så kallade smällare vars huvudsakliga syfte är att avge knall är inte
godkända av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får endast, med vissa undantag enligt föreskrifter
beslutade av Myndigheten för samhällsskydd och bered-skap, hanteras av den som fyllt arton
(18) år.
Fyrverkeri och pyrotekniska varor får inte användas inom ett avstånd om etthundra (100)
meter från byggnader med inrättningar för boende med vård eller omsorg.

Sprängning och skjutning med eldvapen m.m.
§ 19
Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och användning av skjutvapen inom
områden med sammanhållen bebyggelse.

Ridning
§ 20
Ridning får inte ske på elljusförsedd motionsslinga.

Avgift för att använda offentlig plats
§ 21
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 lokala ordningsföreskrifter
§ 22
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dessa lokala ordningsföreskrifter kan
dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen (1993:1617) finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
Dessa lokala ordningsföreskrifter är beslutade av kommunfullmäktige den 27 november 1995,
§ 119.
Upphävande av 13 och 18 §§, ändrad lydelse av 12 §, kommunfullmäktiges beslut den 10 juni 1996, § 47.
Ändrad lydelse av § 15, kommunfullmäktiges beslut den 10 september 2001, § 60.
Ändrad lydelse av § 18, kommunfullmäktiges beslut den 19 september 2016, § 82, med godkännande av
länsstyrelsen Skåne den 28 september 2016, ärende med Dnr 213-27559-16.

