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ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR
HELSINGBORGS STAD
Beslutade av kommunfullmäktige 1995-12-19, § 205. Prövade 1996-01-16 av länsstyrelsen i Malmöhus län, varefter kommunfullmäktige 1996-04-23 § 49 beslutat om
komplettering enligt § 20 a. Kommunfullmäktige beslöt 2005-05-25, § 89, om ändring av §§ 2, 10, 22 och 25 och tillägg av § 9b. Kommunfullmäktige beslöt
2005-08-31, § 124, om ändringar i § 17.
Prövade av länsstyrelsen i Skåne län 2005-06-29 resp. 2005-10-14
Helsingborgs stad 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 Helsingborgs stad skall upprätthållas.
Bestämmelserna i 20 § har också 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
20 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel (allmänna försäljningsplatser) gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.
Allmänna försäljningsplatser är:
Rådhustorget, Gustaf Adolfs torg, Södergatan intill Gustav Adolfs kyrka, Norra och
Södra Kyrkogatan samt Ruben Rausings torg.
§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:
-
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Idrottsplatserna Olympia, Heden, Harlyckan, Ättekulla och Norrvalla.
Råå Vallar camping och Stenbrogården camping
Fredriksdals friluftsmuseum, Sofiero trädgårdsanläggning och
Ramlösa Brunnspark
Pålsjö skog, Landborgen, Råådalen och Örby ängar.
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Anläggningar i övrigt för lek, sport, idrott, friluftsliv eller camping samt badplatser,
begravningsplatser, kyrkogårdar och trädgårdsanläggningar som är tillgängliga för
allmänheten.
§4
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 9 §, 10 § första stycket, 11 §,
14 §, 20 §, och 21 § 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 olägenheter
genom damm, spill eller dålig lukt.
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller så att räddningstjänstens arbete
hindras.
Störande buller samt schaktning, grävning m.m.
§6
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning, stenkrossning, pålning och nitning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga buller samt olägenheter i övrigt.
Containrar
§7
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.
Adressnummerskyltar
§8
Varje fastighet, som tilldelats adressnummer, skall vara försedd med särskild adressnummerskylt. Sådan skylt skall uppsättas på lämplig plats vid ingång eller infart samt
vara väl synlig från den allmänna plats adressnumret avser.
Det åligger fastighetsägare att på egen bekostnad anskaffa och uppsätta adressnummerskylt samt att tillse, att skylten hålls i sådant skick, att den med lätthet kan avläsas
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Markiser, flaggor och skyltar
§9a
Markiser, flaggor och skyltar får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp så
att de skjuter ut över offentlig plats på lägre höjd än 2,20 meter eller över en körbana
på lägre höjd än 4,60 meter.
Vägmärken får inte i något fall skymmas.
Häckar och dylikt
§9b
Fastighetsägare skall tillse att brevlådor, grindar eller växtlighet på tomten inte hindrar framkomligheten eller sikten för trafikanter eller eljest utgör hinder för en maskinell renhållning av gata, gångbana eller annan offentlig plats utanför tomtområde.
Fastighetsägare ska också tillse att växtligheten på dennes tomt inte skymmer gatubelysning.
Häckar, staket och dylikt får ej vara högre än 80 cm över körbana på en sträcka av
10 m från korsning. På ingen gatudel får grenar från träd, buskar och dylikt finnas på
lägre höjd över gångbana eller cykelbana än 2,50 m och 4.60 över körbana.
Affischering
§ 10
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.
Reklamskyltar, s.k. gatupratare, får inte utan tillstånd av polismyndigheten placeras på
allmän 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 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.
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När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.
Förtäring av alkohol
§ 13
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats, utom- och inomhus,
inom ett område som begränsas av:
Oljehamnsleden-Malmöleden-Södra Stenbocksgatan-Mellersta StenbocksgatanRingstorspvägen-Johan Banérs gata till stranden-Öresund och som dessutom omfattar Eneborgs plats.
Det område inom vilket förbudet gäller finns utmärkt på karta, se bilaga 1.
Ambulerande försäljning
§ 14
Polismyndighetens tillstånd krävs för ambulerande försäljning på nedan angivna platser, vilka också markerats på bifogad karta se bilaga 2.
a) på gator och offentliga platser som är belägna innanför eller på den gräns, som
bildas av:
Tågagatan från stranden t o m Pålsgatan, Pålsgatan, Hälsovägen, en linje i landborgen
100 m öster om Fågelsångsgatan samt Norra och Södra Storgatan, Södergatan, Gasverksgatan till Gustav Adolfs Gata, Gustav Adolfs Gata, Malmöleden, Järnvägsgatan
och Kungstorget till kajkant.
b) på angränsande gator, parkeringsplatser och liknande offentliga platser invid nedanstående anläggningar:
Terasstrapporna och platån ovanför dessa samt Slottshagen,
Idrottsplatsen Olympia och Idrottens hus,
Fredriksdals friluftsområde och museum,
Sofiero.
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.
Vad ovan stadgas om ambulerande försäljning skall även gälla demonstration av varor och fotografering som bedrivs yrkesmässigt eller annars mot betalning.
Camping
§ 15 a
Camping hänvisas till Råå Vallar camping och Stenbrogården camping.
Inom detaljplanelagt område får camping inte äga rum på offentliga platser såsom
parker, badplatser, torg, begravningsplatser och kyrkogårdar.
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Utom detaljplanelagt område får camping inte heller äga rum inom Pålsjö skog eller
på badstränder som Örestrandsbadet, Pålsjöbaden, Vikingstrandsbadet och Tinkarpsbadet.
Grillplatser
§ 15 b
Grillning hänvisas till följande av staden särskilt iordningsställda grillplatser:
Domsten (väster om Tuves väg vändzon)
Hittarp (söder om badbryggan, Hittarps hamn)
Larödbadens badplats (tre stycken)
Vikingstrand (fem stycken)
Örestrandsbadet
Gröningen (två stycken)
Örby ängar (tre stycken)
Rydebäck/Fortuna
Jordbodalen
Landborgspromenaden (norr om Thalassa)
Badförbud
§ 16 a
Bad är förbjudet inom Helsingborgs hamnområde och i närheten av markerade kablar.
Hamnområdets gränser avgränsas i Hamnordning (Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter) för Helsingborgs hamn, 1 §.
Föreskrifter om fartbegränsning, förbud mot ankring eller begränsning i rätten att
utnyttja vattenområde för båttävling, vattenskidåkning, vindsurfing eller liknande,
meddelas av länsstyrelsen efter samråd med sjöfartsverket (2 kap 2 § sjötrafikförordningen, 1986:300).
Terrängkörning
§ 16 b
Regler om förbud mot körning med motorfordon i terrängen, t ex motorcykel och
moped finns i terrängkörningslagen (1975:1313)
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,
för service- och signalhundar, för polishund i tjänst eller för hund som polisen gett
särskilt tillstånd.
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Badplatser för hundar s.k. hundbad har upplåtits på följande platser.
RYDEBÄCK
ÖRBY ÄNGAR
RÅÅ VALLAR
VIKINGSTRAND
HITTARP/LARÖD
DOMSTEN

Stranden från Rya golfbanas södra gräns och 100
m söderut
Stranden från gångvägen vid norra delen av avloppspumpstation Örby och söderut 220 meter
Stranden norr om Råå kallbadhus fram till i höjd
med Råå södra skolas norra gräns
Stranden söder om parkeringsplatsen och 85 m
söderut
Stranden från korsningen Serpentinvägen-Södra
Kustvägen och 100 m norrut längs Södra Kustvägen
Stranden mellan Stejlebacken och Peter Svenssons väg

Platserna markeras och begränsas med skyltar.
§ 18
Hundar får inte vistas på:
1.

allmän lekplats inklusive till lek upplåten gräsmatta - dock är det tillåtet att
med kopplad hund passera på gång- eller cykelväg, som genomkorsar sådant
område

2.

på nysått eller nyplanterat område

3.

allmän idrottsplats

4.

allmän badplats under perioden 1 maj till 30 september. För hela året finns för
hund särskilt anvisade områden, s k hundbad.

5.

allmän försäljningsplats då handel pågår eller handelsvaror är uppställda

6.

innetorg - dock är det tillåtet att med kopplad hund passera genom Knut
punkten

Hundar skall hållas kopplade inom följande områden:
1

begravningsplatser

2.

inom plantering omkring kyrka eller skola samt i anslutning till
motionsslinga

3.

under tiden 15 mars - 31 oktober även inom allmänna parker, naturområden
och planteringar i övrigt samt på campingplatser.

Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.
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När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn,
adress och telefonnummer.
§ 19
Hund får ej förorena gångbana eller markerat övergångsställe.
Inom följande områden (kartor, se bilaga 3) skall föroreningar efter hundar plockas
upp, varvid gränsen räknas från yttre delen av omnämnda gator, vägar och kvarter
m m:
Helsingborg
Öresund-syd Pålsjö skoldaghem-100 m öster Drottninggatan-Magnus Paulins gataDag Hammarskjölds väg-Christer Boijes väg-norr kv Fatet-Mattias Gylichs gata fram
till Dag Hammarskjölds väg-ost Pålsjö damm-Västkustbanan-Romares väg-Christer
Boijes väg-Kullavägen-Västkustbanan-Bergavägen-Ängelholmsvägen-Kollebergagatan-Brohultsvägen-Österleden-Vasatorpsvägen-Drottning-högsvägenFilbornavägen-Ragnvallagatan-Fältarpsvägen-ost kv Bethackan-GC-väg ost Gustavslund västra-Gustavslundsvägen-ost kv Amund och Anton-Clausgatan-ÖsterledenRausvägen-Stinsga-tan-Lokmansgatan-väster kv Flintan och småhusbebyggelsen i kv
Gotthard m.fl.-Rusthållsgatan-Landskronavägens östra lokalgata-RausvägenGarverigatan-Råån-parkvägar norr Pålstorps småhus-område-FlöjtgatanPålstorpsvägen-Landskronavägen-ost och syd kv Ängsrutan-ost kv Våren, Hösten
och Vintern-ost, syd och väst sommarstugebebyggelsen vid Lidängsgatan-syd kv
Skottet, Gråvidet och Skarpskytten-Västindiegatan-småbåtshamnens södra pirÖresund.
Rydebäck
Begränsningar mot norr: Bäckfåran norr om kv Långe Jan, kv Gustavsvärn samt kv
Anholt, mot öster: Brännögatan, Rya 12:4, Rya 1:30, Rya 14:21, Sandövägen, mot söder: Fortunavägen, mot väster: Strandlinjen vid Öresund.
Mörarp
Begränsningar mot öster: Bjuvsleden, norr Rättaregatan, Mörarp 1:75, kv Ostkupan,
kv Kastrullen, kv Kitteln, kv Grytan, Bjuvsleden, norr kv Fickuret, kv Pendylen, kv
Moraklockan, Bjuvsleden, mot söder och väster: Gräns mot Mörarp 3:100, Järnvägen, kv Tesilen, kv Tefatet, kv Tekoppen, Mörarpsgårdsvägen, kv Teskeden, kv Tekulan, kv Sockerskålen, Rosenlundsvägen, kv Skorpan, Krigaregatan, kv Stekspaden,
kv Skärbrädan, Järnvägen.
Ödåkra
Begränsningar mot norr: kv Alfågeln, kv Berganden, kv Ljungan, kv Lagan, mot öster: kv Viskan, Frostgatan, Björkavägen, mot söder och väster: Marknadsvägen, kv
Backen, kv Diket, kv Gärdet, kv Stengärdet, kv Gläntan, Bussvägen, Ödåkra 4:23, kv
Snösparven, kv Skrattmåsen, kv Skogsduvan, kv Rödfalken, kv Rosentärnan, Ödåkra
12:2, kv Nötkråkan, Järnvägen, Fabriksgatan, Allerumsvägen, kv Dvärgmåsen, kv
Dalripan, kv Blåmesen, gräns mot Ödåkra 1:250, kv Alfågeln.
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Gantofta
Begränsningar mot norr och öster: Pålstorpsvägen, Järnvägen, mot söder: Fastigheternas gräns mot Katslösa 5:1, Katslösa 4:15 samt Kryddgatan, mot väster: Kryddgatan, Gantoftavägen.
Påarp
Begränsningar mot norr: Gräns mot Påarp 7:1, Ekebergavägen, Flybjärsvägen, kv
Ekmållan, mot öster: Gräns mot Påarp 12:1, kv Kaveldunet, Påarp 1:164, gräns mot
Påarp 12:7, kv Tranbäret, kv Tjärblomstret, mot söder: kv Tjärblomstret, kv Stenmåran, Mörarps-vägen, Eldaregatan, kv Skogsviolen, Skogsklockan, Maskinistgatan, mot
väster: Välluvsvägen, kv Fjällsippan, kv Ljungklockan, kv Vallmon, kv Borstnejlikan,
Olsgårdsgatan.
Bårslöv
Begränsningar mot norr och öster: Västra Borgarhögsvägen, Morellgränden, kv
Fönsterkarmen 2, Bårslöv 4:3, kv Grunden, kv Pannan, kv Blocket, kv Sparren, Nyvångsvägen, mot söder: Ekebyvägen, mot väster: Rausvägen.
Laröd
Begränsningar mot norr: Hittarp 17:1, kv Holstagården, kv Nosgrimman, Farmarevägen, mot öster: kv Lokremmen, kv Ryktskrapan, kv Grimskaftet, kv Sadeln, kv Giggen, kv Höskrindan 5, kv Höskrindan 4, mot söder: kv Höskrindan 3, kv Höstacken,
Larödsvägen, Sofierovägen, kv Beatelund, Laröd 12:44 samt i gräns mot Sofiero och
västerut till strandlinje vid Öresund, mot väster: strandlinje vid Öresund, kv Överums norra gräns, kv Tureholm, kv Tullgarn, kv Tidö, kv Sturehov, kv Strömsholm,
kv Stensnäs, kv Steninge, kv Rössjöholm, Hittarp 17:1.
Hittarp
Begränsningar mot norr: Täppesbrovägen, Gränselundsvägen, Kruareliden, mot öster
och söder: Bella-Vistavägen, Hittarpsvägen, kv Toppseglet, Hollebäcksvägen, kv Råseglet, kv Bramseglet, kv Bomseglet, kv Akterseglet, Serpentinvägen till kv Överumväster mot strandlinjen, mot väster: strandlinjen vid Öresund från kv Överums norra
gräns till Täppesbrovägen.
Orenligheten ska läggas i avsedd behållare eller omhändertas på annat betryggande
sätt.
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
§ 20
Den som skjuter av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor skall visa största möjliga hänsyn till omgivningen.
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Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor invid:
- Helsingborgs lasarett, kvarteret Lasarettet
- Regiondjursjukhuset (avgränsat genom Gevärsgatan-Bergavägen och gång- och cykelväg i Gevärsgatans och Kadettgatans (sydost) förlängning inom grönområdet mot
Kadettgatan)
- Helsingborgs ridhus, kvarteret Grönbetet 1
Med pyrotekniska varor avses artiklar som Sprängämnesinspektionen med stöd av 8
§ förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor klassificerat som sådana.
§ 20 a
Tillstånd krävs av polismyndigheten vid användning på offentlig plats av smällare och
andra fyrverkerier vars enda funktion är att avge en eller flera knallar.
Sprängning och skjutning med eldvapen m.m.
§ 21
Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen
inom detaljplanelagt område.
§ 22
Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen samt pil- eller slangbågar får inte användas på
offentlig eller därmed jämställd plats.
Undantag kan medges genom tillstånd av polismyndigheten för idrottsutövning som
innefattar dessa skjutvapen.
Ridning
§ 23
Att ridning inte får ske på motionsspår, stränder och liknande framgår av lokala trafikföreskrifter för Helsingborgs stad.
Avgift för att använda offentlig plats
§ 24
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
§ 25
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 a-b §§, 10 § första
och andra stycket, 11 §, 12 § första stycket, 13 §, 14 § första stycket, 15 a-b och 16 §§,
18-23 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
______________
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