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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Hässleholms kommun 
Gäller från: 2011-05-01 
 
Antagen: kommunfullmäktige 1995-12-18, § 187 och ändrade senast 2011-03-28 § 26 (kartan tillhörande 
§ 11) 
(ersätter: KF 2010-11-29 § 99) 
 
Hässleholms 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 Hässleholms kommun skall upprätthållas.  
 
Bestämmelserna i 17 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom 
skadas till följd 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 13, 15-17 och 20 §§ är även tillämpliga på annan än offentlig plats 
inom kommunen. 
 
För område som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens 
föreskrifter om torghandel. 

3 § 
Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dess föreskrifter skall, med stöd av 1 kap. 
2 § andra stycket ordningslagen, kvarteret Hässleholm 87:42 (Kyrkan) jämställas med 
offentlig plats. 
 
Vid tillämpning av § 11 skall Resecentrum i Hässleholm jämställas med offentlig plats. 
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4 § 
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 9 § första stycket, 10 §, 12 § 
och 18 § ska 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 tillfällig 
olägenhet genom damm, spill eller dålig lukt. 
 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandpost, 
brandsläckningsutrustning och utrymningsväg blockeras eller så att räddningstjänstens 
arbete hindras. 

Schaktning, grävning m.m. 

6 § 
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 olägenhet. 

Container 

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

Markis, flagga och skylt 

8 § 
Markis, flagga och skylt får inte sättas upp så att den skjuter ut över en gångbana på 
lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,60 meter eller längre 
ut än 0,50 meter från körbanan. 
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Affischering 

9 § 
Affisch, annons eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas 
upp på offentlig plats respektive sådan husvägg, staket, stolpe eller liknande som vetter 
mot offentlig plats. 
 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavla, pelare eller annan liknande 
anordning som är avsedd för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare 
att sätta upp annons eller andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på 
byggnad där rörelsen finns. 

Högtalarutsändning 

10 § 
Information, reklam, propaganda eller annat budskap som riktar sig till person på 
offentlig plats, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av 
polismyndigheten. 

Förtäring av alkohol 

11 § 
Alkoholdryck, i betydelsen enligt alkohollagen (2010:1622), får inte förtäras inom 
markerade områden enligt bifogad karta såvida inte tillstånd till servering enligt 
alkohollagen meddelats  

Ambulerande försäljning 

12 § 
Ambulerande försäljning och handel får ske på offentlig plats när det sker i obetydlig 
omfattning. I övriga fall krävs tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen   

Camping 

13 § 
Camping får inte ske på torg, begravningsplatser, kyrkogårdar, badplatser och i parker. 
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Hundar 

14 § 
Hunds 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, för 
assistanshund eller för polishund i tjänst. 

15 § 
Hund skall hållas kopplad på följande platser: 

1. Försäljningsplats medan torghandel pågår 

2. Lekplats, park och plantering 

3. Badplats  

4. Motionsslinga som är utmärkt av kommunen. 

5. Idrottsplats. 
 
Tik skall under löptid hållas kopplad inom hela kommunen, dock inte inom inhägnat 
område. 
 
När en hund inte hålls kopplad skall den bära halsband med ägarens namn, adress och 
telefonnummer. 
 
Hund får inte vistas på begravningsplats. 
 
Hund får inte vistas, under tiden 15 maj – 15 september, på de allmänna badplatserna 
Bjärlången i Bjärnum, Möllerödssjön i Bjärnum, Björkviken i Finjasjön, Mjölkalånga i 
Finjasjön, Bosarpssjön vid Häglinge, Humlesjön i Röke, Kallsjön i Sandby, 
Luhrsjöbaden i Hästveda, Bubbarpsbadet i Luhrsjön vid Hästveda, Sparrsjön i Mala, 
Dalsjön i Bjärnum, vid Sjömellet i Ballingslöv och Pickelsjön i Vittsjö.  
 
Dock får dispens meddelas av fritidsnämnden till hundförening för utbildning och 
tävling som krävs för utbildning av livräddningshundar. 

16 § 
Fast förorening efter hund skall av hunds ägare, eller den som stadigvarande eller 
tillfälligt har hunden i sin vård, borttagas från gångbana, gata, torg, park, lekplats, 
idrottsplats och plantering inom detaljplanelagt område inom Hässleholms kommun 
samt inom allmän badplats och motionsslinga som är utmärkt. 

Fyrverkeripjäser 

17 § 
Med ordet fyrverkeripjäser avses här föremål som enligt 4 § 3 p. lagen (2010: 1011) om 
brandfarliga och explosiva varor tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en 
pyroteknisk effekt. 
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Fyrverkeripjäser får inte, med de undantag som framgår nedan, användas på offentlig 
plats, på platser som enligt dessa föreskrifter skall jämställas med offentlig plats eller 
inom idrotts- och fritidsanläggningar samt skolor, utan polismyndighets tillstånd. 
 
Dock får fyrverkeripjäser utan generellt krav på tillstånd användas under tiden den 31 
december kl. 18.00 - den 1 januari kl. 02.00. Tillstånd från polismyndigheten kan, om 
förhållandena är sådana som anges i 3 kap 7 § ordningslagen (1993: 1617), likväl krävas 
under ovannämnda tid. 
 
Det är inte tillåtet att använda fyrverkeripjäser inom 100 meter från sjukhus, 
äldreboenden och andra vårdinrättningar. 

Sprängning och skjutning med eldvapen m.m. 

18 § 
Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen inom 
tättbebyggt område.  

19 § 
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas inom tättbebyggt område. 

Ridning och löpning 

20 § 
Ridning eller medförande av häst får inte ske i anlagd motionsslinga på följande orter: 
 

1. Hässleholm/Hässleholmsgården 

2. Stoby/Ljungdala 

3. Bjärnum 

4. Vittsjö 

5. Emmaljunga 

6. Tyringe 

7. Sösdala 

8. Vinslöv 

9. Hästveda  

10. T4-området 

11. Tormestorp 
 
Löpning och promenad får inte ske i anlagt skidspår. 
 
Häst får inte vistas, under tiden 15 maj – 15 september, på de allmänna badplatserna 
Bjärlången i Bjärnum, Möllerödssjön i Bjärnum, Björkviken i Finjasjön, Mjölkalånga i 
Finjasjön, Bosarpssjön vid Häglinge, Humlesjön i Röke, Kallsjön i Sandby, 
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Luhrsjöbaden i Hästveda, Bubbarpsbadet i Luhrsjön vid Hästveda, Sparrsjön i Mala, 
Dalsjön i Bjärnum, vid Sjömellet i Ballingslöv och Pickelsjön i Vittsjö. 

Avgifter 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 lokal ordningsföreskrift 

22 § 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5, 6, 7 och 8 §§, 9 § 
första stycket, 10 - 13§§, 15 - 20§§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22§ andra 
stycket ordningslagen.  
 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 
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