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5 LOKALA FÖRESKRIFTER
5.1 Lokala ordningsföreskrifter
Datum 2005-05-10

Beslutade av kommunfullmäktige den 20-21 december 1995, § 169 med ändring den 26 mars 1998, § 27, den
31 maj 2001, § 54, den 24 april 2003, § 44 och den 28 april 2005, § 65
Halmstads 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 Halmstads
kommun skall upprätthållas.
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 22 § är tillämplig även på andra än offentliga platser inom
kommunen.
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.
8, 11, 12, 17, 19, 20 och 21 §§ i fråga om de badplatser som anges i bilagan till dessa föreskrifter.
17, 18 och 21 §§ i fråga om de motionsspår som anges i bilagan.
17 och 19 §§ i fråga om de allmänna idrottsplatser som anges i bilagan.
17 och 19 §§ i fråga om begravningsplatser.
4§
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 §, 12 §, 14 §, 22 § andra stycket 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 eller dålig lukt.
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller 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
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annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.
Störande buller
7§
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex stenkrossning, pålning och nitning, får inte
ske utan polismyndighetens tillstånd.
Containrar och andra skrymmande anordningar
8§
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller annan skrymmande anordning, som skall ställas upp på en
offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och
telefonnummer.
Markiser, flaggor och skyltar
9§
Markiser, flaggor, skyltar, banderoller, antenner, bärlinor, belysningsarrangemang och el- och teleledningar får inte
sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,10 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50
meter.
Lika med gångbana anses trappa eller dylikt, som fyller gångbanans uppgift samt om gångbana ej finns, ett för
gångtrafiken erforderligt område om 1,5 meters bredd utmed fastighetens gräns.
Affischering
10 §
Affischer, annonser, klistermärken eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndighet sättas upp på sådana
husväggar, staket, stolpar, skyltar, kopplingsskåp eller liknande som vetter mot offentlig plats.
Tillstånd enligt dessa föreskrifter behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar
som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd enligt dessa föreskrifter för näringsidkare att sätta upp
annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.
Högtalarutsändning
11 §
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.
Insamling av pengar
12 §
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 inte tillstånd.
Förtäring av alkohol
13 §
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom följande områden annat än i samband med tillåten servering därav:
I Halmstad inom ett område som begränsas av Badhusgatan, Fogdegatan, Bissmarksgatan, Backhausgatan,
Barnhemsgatan, Slottsparken, Patrikshillsvägen, Gula Briggens gata, Dragvägen, Slottsbron, Axel Olssons gata,
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Gamletullsgatan, Fabriksgatan, Järnvägsbron, Nissan enligt bilaga 1.
I Tylösand inom ett område som i huvudsak begränsas av Tylöhus, Tylöhusvägen, parkområdet väster om
Golfbanevägen och Tylösandsvägen, enligt bilaga 2.
På Östra stranden inom ett område som begränsas av Vågbrytargatan, Sommarvägen, Sandgången och havsstranden,
enligt bilaga 3.
På Nyhem inom ett område som begränsas av Laholmsvägen, Östra Lyckan, Långgatan och Föreningsgatan enligt
bilaga 1.
På Vallås inom ett område som begränsas av området invid amfiteatern samt torget enligt bilaga 4.
På Andersberg inom ett område som begränsas av torget enligt bilaga 5.
I Söndrum inom ett område som begränsas av torget enligt bilaga 6.
Gränsgatorna ingår i respektive område.
Ambulerande försäljning
14 §
För ambulerande försäljning inom/i anslutning till följande områden/platser krävs polismyndighetens tillstånd:
I Halmstad inom ett område som begränsas av Nissans östra strand, Slottsgatan, Karl XI:s väg, Fredriksvallsgatan,
Norra vägen och Badhusgatan, enligt bilaga 1.
I Tylösand, utmed hela stranden samt inom ett område som begränsas av Nyrebäckens utlopp, Rådjursvägen,
Jägmästarvägen och ut till Handikappsbadet, enligt bilaga 2.
Inom östra stranden, utmed hela stranden samt inom ett område som begränsas av Västervallsvägen, Sommarvägen
och Hagöns campingplats.
Gränsgatorna ingår i respektive område.
Polismyndighetens tillstånd krävs även vid Örjans Vall. Polismyndighetens tillstånd krävs också i anslutning till
Simstadion vid arrangemang som inte ingår i den normala verksamheten.
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i
obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap 1 § ordningslagen.
Camping
15 §
Camping liksom därmed jämställd övernattning i fordon får på offentlig plats endast äga rum på de platser eller
områden, som kommunen upplåtit härför och på de tider av året, som kommunen bestämt.
Badförbud
16 §
Bad är förbjudet inom hamnområdet och i närheten av markerade kablar.
Hundar
17 §
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 18 och 19 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för
synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person eller för polishund i tjänst.
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18 §
Hundar skall hållas kopplade
1 på allmänna försäljningsplatser medan torghandel pågår,
2 i parker,
3 i de motionsspår som anges i bilagan till dessa föreskrifter.
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.
19 §
Hundar får inte vistas
1 på begravningsplatser,
2 på allmänna lekplatser,
3 på allmänna idrottsplatser,
4 på de badplatser som anges i bilagan till dessa föreskrifter under tiden från och med den 1 maj till och med
den 15 september med undantag av för kommunen särskilt anvisade områden för hundbad.
20 §
Inom områden som omfattas av detaljplan skall föroreningar efter hundar plockas upp på gångbanor, gator, torg och
parkmark.
Ridning
21 §
Ridning eller medförande av häst är förbjudet på de badplatser som anges i bilagan till dessa föreskrifter under tiden
från och med den 1 maj till och med den 15 september. Ridning är dessutom förbjudet under hela året i till
havsstranden hörande sanddyner samt i de motionsspår som anges i bilagan.
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
22 §
Den som skjuter av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor skall visa största möjliga hänsyn till omgivningen.
Tillstånd av polismyndigheten krävs inom hela kommunen för att få använda pyrotekniska varor under hela året med
undantag för påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag till kl 03.00.
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från Länssjukhuset, kvarteret ekan 15, de
sjukhem, ålderdomshem, servicehus och servicecentra inom kommunen som anges i bilaga 2 till dessa föreskrifter
samt från Halmstads ridhus, kvarteret Ekipaget 1.
Det är vidare förbjudet att använda pyrotekniska varor vid idrottsevenemang på Örjans Vall, Sannarps idrottsplats och
Simstadion.
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.
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
24 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första stycket, 11 §, 12 § första stycket, 1316 §§, 18-22 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
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__________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1996.
Bilaga 1
Förteckning över sådana områden som enligt 3 § i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Halmstads
kommun skall jämställas med offentlig plats
Allmänna idrottsplatser
Idrottsplatser:
Alevallens idrottsplats
Andersbergsplanen
Engelbrektsplanen
Esperedsvallen
Getinge idrottsområde
Getinge idrottsplats
Grötviksplanen
Kärlekens idrottsplats
Sannarps idrottsplats
Simlångsdalens idrottsplats
Snöstorps idrottsplats
Söndrums idrottsplats
Örjans Vall
Utebad:
Furulundsbadet i Oskarström
Getingebadet i Getinge idrottsområde
Simstadion i Halmstad
Inomhusbad:
Sannarpsbadet
Sporthallar:
Alehallen
Getingehallen
Hallägrahallen
Halmstads Sporthall
Sannarpshallen
Badplatser
Brearedssjön
Havsstranden med angränsande sanddyner
Simlången
Toftasjön
Torsjön
Tostarpssjön
Begravningsplatser
Motionsspår
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Eketångaslingan
Fyllingeslingan
Galgbergsslingan
Getingeslingan
Gullbrandstorpsslingan
Gullbrannaslingan
Harplingeslingan
Holmsslingan
Kvibilleslingan
Möllegårdsslingan
Oskarströmsslingan
Simlångsdalsslingan
Simstadionslingan
Tönnersjöslingan
Vallåsslingan
Bilaga 2
ÅLDERDOMSHEM/SERVICECENTER/SERVICELÄGENHETER
ALMGÅRDEN Göteborgsvägen 74 GETINGE
HEMGÅRDEN Eldsbergavägen ELDSBERGA
KVARNLYCKAN Pålsgårdsvägen HARPLINGE
KORNHILL Åldersstigen 3 HALMSTAD
KRUSBÄRET Malcusgatan 3 HALMSTAD
PATRIKSHILL Patrikshillsvägen 5 A HALMSTAD
PATRIKSHILL ANNEXET Neptunigatan 3 HALMSTAD
SOLDALEN Soldalsvägen 14 HALMSTAD
VIDABLICK Odengatan 34 OSKARSTRÖM
GAMLETULL Erik Olssons gata 7 E HALMSTAD
NYHEM Nyhemsgatan 27 HALMSTAD
LJUNGBLOMMAN Brearedsvägen 30 SIMLÅNGSDALEN
KARL XI Källegatan 3 HALMSTAD
ÅLED Ålängesvägen 31 ÅLED
SNÖSTORP Ljungbyvägen 28 HALMSTAD
ANDERSBERG 109:AN Andersbergsringen 109 HALMSTAD
VÄSTERSOL Skepparegatan 21 HALMSTAD
”MOSSEN” Hantverksgatan 5 A OSKARSTRÖM
HAVERDAL Haverdalsvägen 50 A HAVERDAL
BEGONIAN Mellangatan 6 GETINGE
PÅLSBO Pålsbovägen 18 HALMSTAD
AKVARELLEN Fågelvägen 13 HALMSTAD
SOFIEBERG Prostorpsvägen 6 HALMSTAD
GRUPPBOSTÄDER
PATRIKSHILL Neptunigatan HALMSTAD
”Söderbo”
”Rosenhill”
DALSBO Åldersstigen HALMSTAD
LAGUNEN Eldsbergavägen 14 ELDSBERGA
VÄSTERBO Soldalsvägen 14 HALMSTAD
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DAGVERKSAMHET
KORALLEN Åldersstigen 3 HALMSTAD
GLÄNTAN Johansfors OSKARSTRÖM
HAJEN Patrikshillsvägen 5 HALMSTAD
SJUKHEM
VALLÅS Åldersstigen 1 HALMSTAD
BERGHEM Bergsgatan HALMSTAD
BÄCKAGÅRD Bäckagårdsvägen HALMSTAD
OLSGÅRDEN Parkvägen 4 OSKARSTRÖM
KRUSBÄRET Snöstorpsvägen 54 HALMSTAD
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