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Kommunal författningssamling

2003

Utgiven av Stadskansliet i Kristianstad

Nr 439

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN
Antagna av kommunfullmäktige 1995-11-21 § 263 att gälla fr o m 1995-12-05. Reviderad
1996-11-19 § 216, 1999-11-23 § 200 och 2002-06-19 § 139. Ersätter KFS nr 415.
Kristianstads 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 Kristianstads kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 19 § har 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. Bestämmelsen i 19 § är
även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen.
För områden som kommunen 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:
Kulturparker (anlagda parker), anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv samt
begravningsplatser.
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-2Med offentlig plats skall även jämställas badstränderna vid havet mellan kommungränsen i
norr och kommungränsen i söder, med undantag för naturreservaten (Tosteberga ängar,
Äspet och Friseboda) samt Rinkaby skjutfält (se bilaga 1). För naturreservaten gäller
särskilda föreskrifter. Även de allmänna badplatserna vid Balsby, Österslöv, Ekestad, Mjönäs, Lerjevallen, Furestad i Villands Vånga, Ivö och Kiaby samt Lyngsjö skall i detta
hänseende jämställas med offentlig plats.
4§
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 §, 19 §
andra stycket, 20 § bör kommunen ges tillfälle 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, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.
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.
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
8§
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.
MARKISER, FLAGGOR OCH SKYLTAR
9§
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på
lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.
AFFISCHERING
10 §
Affisch, annons eller annat dylikt meddelande får inte utan polismyndighetens tillstånd
uppsättas på de i tätorterna uppställda kommunala affischställen, husväggar, staket,
stolpar, träd, el-/kopplingsskåp eller liknande, som vetter mot offentlig plats.
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-3Tillstånd behövs dock inte för att sätta upp meddelande på tavlor, pelare eller jämförbara
anordningar som med byggnadsnämndens tillstånd uppförts för detta ändamål.
HÖGTALARUTSÄNDNING
11 §
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som i verbal eller musikalisk form
riktar sig till personer på offentlig plats eller genom utsändning från offentlig plats avser
personer som vistas på annan plats/inomhus får inte ske utan tillstånd av polismyndigheten.
FÖRTÄRING AV ALKOHOL
12 §
Spritdrycker, vin eller starköl får inte förtäras inom
dels ett område i Åhus begränsat av Evavägen, Trastvägen, Folkets Parkgatan,
H Nilssonsgatan, Stubbagatan, Infartsvägen, V Löparegatan och Paradisvägen
dels inom två områden i Kristianstad, nämligen
ett begränsat av Kanalgatan, Södra Kaserngatan, Västra Boulevarden och Nya
Boulevarden,
samt ett begränsat av Västra Boulevarden, Norra Kaserngatan fram till kanalen, kanalen
fram till Fängelsebron och Nya Boulevarden.
Vad som nu har sagts gäller inte i fråga om tillåten uteservering.
13 §
Ambulerande försäljning får inte ske på följande platser:
Stora Torg
Lilla Torg (avser ej torghandel)
Östra Boulevarden, delen Nya Boulevarden - Södra Kaserngatan
Upphävt
av länsstyrelsen

Östra Vallgatan
Östra Storgatan, delen Norra Kaserngatan – Södra Kaserngatan
Västra Storgatan, delen Hertig Carls gata – Södra Kaserngatan
Västra Vallgatan, delen Södra Kaserngatan - Nya Boulevarden

Cardellsgatan mellan Västra Storgatan och Östra Boulevarden
Upphävt
av länsstyrelsen

Döbelsgatan samt
Köpmannagatan, delen Vallgatan – Järnvägsgatan

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.
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-4CAMPING
14 §
Camping får inte ske på följande parkeringsplatser i Åhus:

Skjutfältet
Fädriften
Tennisvägen
Stubbagatan
Snickarhaken
Revhaken
hamnområdet i Åhus
På campingplatserna:
Åhus campingplats
Täppets campingplats
Ivö campingplats
Rigeleje campingplats
Landöns campingplats
Charlottesborgs campingplats
Byvägens campingplats
gäller ordningsföreskrifter antagna av turist- och fritidsnämnden. Dessa skall vara
anslagna på respektive campingplats.
BADFÖRBUD
15 §
Bad är förbjudet inom hamnområdet och närheten av markerade kablar.
Badande i öppet vatten är förbjudet i Helgeån öster om Mölleholmen samt 300 meter norr
och söder om Helgeåns norra utlopp i havet.
HUNDAR
16 §
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 17 och 18 §§. Det som
sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i
tjänst och ej heller för godkänd väktarhund i verksamhet för auktoriserat bevakningsföretag och ej heller för godkända signal- och servicehundar.
17 §
I orterna Kristianstad, Öllsjö/Vä, Åhus, Tollarp, Degeberga, Fjälkinge, Arkelstorp och
Önnestad skall hundar hållas kopplade inom följande områden:
Försäljningsplats medan torghandel pågår.
I parker och planteringar under tiden 15 maj - 15 september.
Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade
områden.
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-5När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress
och telefonnummer.
Hundar får inte vistas på lekplatser eller begravningsplatser. Vidare får hund inte under
tiden 15 maj - 15 september vistas badstränderna vid havet mellan kommungränsen i norr
och kommungränsen i söder med undantag för hundbadplatsen på ett 100 meter långt
strandområde söder om naturistbadplatsen, norr Gropahålet samt ej heller under angiven
tid på de allmänna badplatserna vid Balsby, Österslöv, Ekestad, Mjönäs, Lerjevallen,
Furestad i Villands Vånga, Ivö och Kiaby samt Lyngsjö.
Bestämmelsen vad gäller vistelse på badstränder gäller även de badstränder som är
belägna inom naturreservaten.
18 §
I orterna Kristianstad, Öllsjö/Vä, Åhus, Tollarp, Degeberga, Fjälkinge, Arkelstorp och
Önnestad skall föroreningar efter hund plockas upp inom följande områden:
På gångbana, gata, torg och kulturpark (anlagd park).
FYRVERKERI OCH ANDRA PYROTEKNISKA VAROR
19 §
Upphävt
av länsstyrelsen

Fyrverkeripjäser för konsumenter och övriga pyrotekniska artiklar får ej
användas inom de områden med samlad bebyggelse som är är angivna i
till dessa föreskrifter bifogade kartor d v s inom orterna Kristianstad,
Öllsjö/Vä, Åhus, Tollarp, Degeberga, Fjälkinge, Arkelstorp och Önnestad.

Förbudet gäller ej användningen av fyrverkeripjäser under nyårsafton och nyårsdagen
eller i anslutning till arrangemang som genomförs med polismyndighetens tillstånd.
Upphävt
av länsstyrelsen

Om användningen av berörda artiklar på andra platser med hänsyn till
tidpunkt, belägenhet eller andra omständigheter innebär risk för skada
eller beaktansvärda olägenheter skall polismyndighetens tillstånd
inhämtas.

SPRÄNGNING OCH SKJUTNING MED ELDVAPEN M.M.
20 §
Utan tillstånd av polismyndigheten får sprängning och skjutning med eldvapen inte ske
inom de tätbebyggda områden som är angivna i till dessa föreskrifter bifogade kartor.
Att tillstånd för sprängning och skjutning krävs inom detaljplanelagt område är stadgat i
ordningslagen.

RIDNING
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-621 §
Ridning får ej ske i skogen och dynlandskapet utmed kusten från Kronoskogen, Äspet i
norr till kommungränsen vid Juleboda i söder mellan länsväg 118/Furubodavägen/
Frisebodavägen i väster och stranden i öster med undantaga av inom området särskilt
markerade ridstigar.
Ridning får inte ske i följande motionsspår:
vid Björket - Idrottshallen, vid Björket - Ishallen, i Åhus, i Degeberga, i Vä, vid Balsberget
och vid Bockeboda.
Förbud mot ridning på gc-vägar regleras i lokala trafikföreskrifter.
Ridning är förbjuden inom det på kartbilaga B markerade området inom fastigheten Horna
3:12.
Hästar får inte mellan den 15 maj - 15 september vistas på badstränderna vid havet och
på de allmänna badplatserna vid Balsby, Österslöv, Ekestad, Mjönäs, Lerjevallen,
Furestad i Villands Vånga, Ivö och Kiaby samt Lyngsjö.
Bestämmelserna gäller även de badstränder som är belägna inom naturreservaten.
FÖRBUD MOT VATTENSKIDÅKNING
22 §
Vattenskidåkning är förbjuden på Araslövssjön, Hammarsjön och på Helge å från Torsebro
nedströms till den plats där 5 knops hastighetsbegränsning börjarr, strax uppströms Kavrö
bro, se karta sid 18.
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 §, 13 § första och andra styckena, 14 och 15 §§, 17 - 21 §§ kan dömas till
penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

_______
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