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Lokala Ordningsföreskrifter
Karlshamns 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 Karlshamns kommun ska upprätthållas. Bestämmelsen i 17 § har även 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.
Bestämmelser om allmän försäljningsplats, torghandel och ambulerande försäljning finns i Lokala
ordningsföreskrifter om torghandel.
3§
Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap 2 § andra
stycket ordningslagen, följande anläggningar för lek, idrott, bad samt begravningsplatser, som inte
är detaljplanelagda som allmänplatsmark jämställas med offentlig plats:


Allmänna kommunala friluftsbad med angränsande parkeringsplatser



Kommunala idrottsplatser och kommunala spontanidrottsplatser med angränsande
parkeringsplatser



Kommunala småbåtshamnar med angränsande parkeringsplatser och båtuppläggningsplatser



Kommunala elljusspår



Kommunala lekplatser (på vilka lekredskap är uppställda)
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Kyrkogårdar och begravningsplatser.

4§
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt § 5, 2 st, §§ 6-7, § 9, 1 st, § 10 samt §§ 1718 bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor m.m.
5§
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering 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.
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar
och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras eller störs eller fara för
annan uppstår. Uppläggning av gods på offentlig plats kräver tillstånd från polismyndigheten.

Störande buller
6§
Arbete som orsakar störande buller för personer som vistas på offentlig plats, t ex stenkrossning,
pålning, nitning och dylikt, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Containrar och andra skrymmande föremål
7§
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller ett annat skrymmande föremål, som ska
ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern/föremålet med ägarens eller
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. Container/Föremål, som ställs upp på
trafikerade platser, ska förses med reflekterande ytor i alla hörn.
Avstängningsventiler, däxlar och lock för vatten, brandposter och avloppsbrunnar samt kabelskåp,
får under inga omständigheter blockeras.
För uppställning av container/föremål krävs tillstånd av polismyndigheten.

Markiser, flaggor och skyltar
8§
Markiser, flaggor, skyltar och liknande utskjutande föremål får inte sättas upp så, att de skjuter ut
över gångbana på lägre höjd än 2,30 meter, eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. Den
högre höjden gäller även över gångbanan den metern som är närmast körbanan.
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Reklamskyltar/vippskyltar får inte placeras på sådant sätt att de utgör hinder eller säkerhetsrisk för
synskadade, andra funktionsnedsatta eller annan. Polistillstånd krävs för placering av
reklamskylt/vippskylt på offentlig plats.

Affischering, reklam m m
9§
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan polismyndighetens tillstånd sättas upp på
husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. Att använda träd för
ändamålet är helt förbjudet.
Tillstånd enligt dessa föreskrifter behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra
liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Tillstånd krävs inte heller enligt föreskrifterna för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.
Affärsinnehavare utmed gångfartsområde och gågata har rätt att disponera ett område av 1,5 meters
bredd från butiksfasaden för visning av exempel på butikens varusortiment, dock inte livsmedel.
Tillstånd lämnas av tekniska nämnden.
Varorna ska ställas upp så att de kan lokaliseras av synskadade (ex sarg) och passeras av
varutransporter.

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 polismyndigheten.

Förtäring av alkohol
11 §
Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får inte förtäras på offentlig plats inom ett
område begränsat av Erik Dahlbergsvägen – Hamngatan – utmed södra stranden mellan Näsviken
och Östra hamnpiren – Östra kajen – Hinsebron – Prinsgatan till bron över Mieån vid
Bryggeritomten – Mieån till Teaterparken och Mieparken – Matrosgatan till Båtsmansgatan –
Båtsmansgatan – Kaptensgatan till Erik Dahlbergsvägen enligt kartbilaga.
Förtäring av nämnda drycker får inte heller ske på följande platser:


Kyrkogårdar och begravningsplatser



Idrottsplatser



Kommunala skol- och förskolegårdar
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Kommunala lekplatser (på vilken lekredskap är uppställda)

Camping
12§
Camping från tält, husvagn, husbil eller liknande får inte ske på offentlig plats om inte särskilda
ställplatser finns uppmärkta eller tillstånd inhämtats från kommunen (kommunstyrelsen).

Badförbud
13 §
Bad är förbjudet inom hamnområdet Karlshamns innerhamn, Östra kajen och i Mieån, sträckan
mellan Wienerbron och i höjd med bron över Mieån vid Stadsportsgatan och i närheten av i havet
markerade kablar.

Hundar
14 §
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 15 och 16 §§. Det som sägs i dessa
paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionsnedsatt person eller för hund i offentlig tjänst. I övrigt erinras om hundägarens strikta ansvar för sin
hund enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.
15 §
Hundar ska hållas kopplade på/i:


allmän försäljningsplats medan torghandel pågår



till skol- och förskolegårdar angränsande parkeringar



kommunala idrottsplatser och kommunala spontanidrottsplatser med angränsande
parkeringsplatser



kommunala elljusspår



parkanläggningar



kyrkogårdar och begravningsplatser

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.
Hundar får inte vistas på:
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allmänna kommunala friluftsbad med gräns där hundförbudsskylt är placerad



kommunala lekplatser (på vilken lekredskap är uppställda)



skol- och förskolegårdar
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16 §
Inom detaljplanelagda områden och inom i § 3 ovan nämnda områden ska föroreningar av hund och
häst plockas upp.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
17 §
Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor
på offentlig plats med undantag för användande på nyårsafton från klockan 22.00 till
därpå följande dag klockan 01.00. Då gäller de generella reglerna i 3 kap 7 § ordningslagen, som
säger att Polismyndighetens tillstånd endast krävs om användningen med hänsyn till tidpunkten,
platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller beaktansvärd
olägenhet för person eller egendom.
Fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor får inte användas på Stortorget i Karlshamn.

Sprängning och skjutning med eldvapen mm
18 §
Utan tillstånd av polismyndigheten får sprängning och skjutning med eldvapen inte ske inom
detaljplanelagda områden samt inom i § 3 ovan nämnda områden.
19 §
Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen, pilbåge, slangbella och blåsrör får inte användas på offentlig plats samt inom i § 3 ovan nämnda områden.

Ridning och cykling
20 §
Ridning får inte ske i kommunala motionsspår.
Ridning får inte ske på gång- och cykelvägar, med undantag av sträckan Janneberg – Svängsta.
Cykling på motionsspår som är anlagda av kommunen är förbjuden. Undantag ska framgå av
skyltning.
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Växtlighet och staket
21 §
Fastighetsägare ska se till att brevlådor, staket, grindar, sopställ eller växtlighet på tomten inte
hindrar framkomligheten eller sikten för trafikanter eller i annat fall utgör hinder för renhållning av
gata, gångbana eller annan offentlig plats. Fastighetsägare ska också se till att växtligheten på
tomten inte skymmer gatubelysning och/eller trafikskyltning.
Fri höjd för växtlighet ska vara 2,5 meter över gångbana, 3,2 meter över cykelbana och 4,6 meter
över körbana.
På tomt, med utfart mot gata, får växtligheten högst vara 0,8 meter över gatunivå på en sträcka av
2,5 meter på vardera sidan om utfarten.
På hörntomt, vid gata eller cykelbana, får växtligheten högst vara 0,8 meter över gatunivån från
hörnet och 10 meter åt vardera hållet utmed fastighetens gräns.

Adressnummerskyltar
22 §
Bebyggd fastighet, som tilldelats adressnummer, ska vara försedd med särskild adressnummerskylt.
Sådan skylt ska sättas upp på lämplig plats vid fastighetens ingång eller infart och vara synlig på
den offentliga plats adressnumret avser.
Det åligger fastighetsägare att på egen bekostnad skaffa, sätta upp och underhålla sin
adressnummerskylt.

Avgift för att använda offentlig plats
23 §
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. Ansvaret
för upplåtelse av allmän platsmark, åligger tekniska nämnden.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
24 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5–7 §§, 8 § första stycket, 9-13
§§ samt 15-19 §§, kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
_______
Kommunfullmäktige uppdrar åt byggnadsnämnden att vara tillsynsmyndighet gentemot kommunen
och fastighetsägare enligt 21-22 §, samt åt tekniska nämnden enligt 23 §.

