Lokala ordningsföreskrifter
I Landskrona stads lokala ordningsföreskrifter ges rätt att närmare reglera vad som gäller
för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.
Kommunfullmäktiges beslut den 2001-09-24, reviderad 2007-05-21 och 2008-11-17.
Landskrona kommun föreskriver, med stöd av 1 § förordningen (1993:1632)
med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala ordningsföreskrifter enligt ordningslagen
(1993:1617), följande.
Föreskrifternas innehåll och tillämpningingområde
§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 Landskrona kommun skall upprätthållas.
§2
Dessa lokala ordningsföreskrifter är tillämpliga på alla platser inom Landskrona
kommun som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket punkterna 1 - 4
ordningslagen (1993:1617) om inte annat anges nedan. Bestämmelsen i 21 § nedan är även tillämplig på andra
än offentliga platser inom Landskrona kommun.
För områden som Landskrona kommun upplåtit till torghandel gäller även
”LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TORGHANDELN I LANDSKRONA
KOMMUN”.
§3
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och dessa föreskrifter
skall, med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen (1993:1617), följande på bilagda kartor angivna
områden jämställas med offentlig plats, se bilagor.
4 Badplatser, Idrottsanläggningar och Lekplatser.
Vidare skall , stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen (1993:1617), inom
Landskrona kommun belägna begravningsplatser och kyrkogårdar jämställas med offentlig plats.
§4
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7§, 10 § första stycket,
11 §, 12 §, 15 §, 24 §, bör Landskrona kommun ges tillfälle att yttra sig.
Lastning av varor m.m.
§5
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering av gods samt vid fasadrengöring och husrenovering 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.
Råder tveksamhet om ett visst arbete kan orsaka besvär skall miljöförvaltningen
eller räddningstjänsten kontaktas innan arbetet påbörjas. Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att
brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete
hindras och/eller försvåras.
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.
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.
Adressnummerskyltar
§9
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. Finns det till en byggnad två (2) eller
flera in eller uppgångar skall dessa markeras med skilda nummer eller beteckningar av annat lämpligt slag samt
uppsättas på sådant sätt att de är väl synliga.
Det åligger fastighetsägare eller tomträttsinnehavare att på egen bekostnad anskaffa och uppsätta
adressnummerskylt samt tillse att den med lätthet kan läsas.
Markiser, flaggor och skyltar
§ 10
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 3,00 meter
eller över en körbana på lägre höjd än 4,60
meter.
Affischering
§ 11
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana
husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot en offentlig plats eller på träd inom offentlig 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 verksamhet på
byggnad där verksamheten bedrivs.
Högtalarutsändning
§ 12
Information, reklam, propaganda eller andra budskap samt musik som riktar sig till personer på offentliga platser,
får inte ske genom högtalare eller liknande utan
tillstånd av polismyndigheten.
Insamling av pengar
§ 13
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande,
om insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller
offentlig tillställning. När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik eller av skolklasser
krävs inte tillstånd.
Förtäring av alkoholhaltiga drycker
§ 14
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom ett område i Landskrona tätort
som begränsas av Strandlinjen - Lilla Strandgatan - Österleden - Ringvägen Föreningsgatan - Eriksgatan - Norra Infartsgatan - Carl XI:s väg - Strandlinjen,
annat än i samband med tillåten servering därav.
Ambulerande försäljning
§ 15
För ambulerande försäljning på följande platser krävs tillstånd av polismyndigheten, se bilaga 7. 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 (1993:1617). Vad som

ovan stadgas om ambulerande försäljning skall även gälla demonstration av varor och fotografering som bedrivs
yrkesmässigt eller annars mot betalning.
Camping
§ 16
Camping hänvisas till de platser där camping, enligt gällande lokala
hälsoskyddsföreskrifter för Landskrona kommun, är tillåten, d v s
Borstahusens camping, Vens camping och Glumslövs camping.
Inom detaljplanelagt område får camping inte äga rum på offentliga platser såsom badplatser, torg,
begravningsplatser och kyrkogårdar.
Badförbud
§ 17
Bad är förbjudet inom samtliga hamnområde och i närheten av markerade kablar.
Hamnområdets gränser framgår av hamnordning för Landskrona hamn.
Hundar och hästar får inte bada på följande badplatser, se bilaga, inom Landskrona kommun, under
badsäsongen, d v s under perioden den 1 maj - 31 augusti.
Grillning
§ 18
Grillning på följande badplatser, se bilaga, får endast ske under ordnade former
och på därför avsedda platser. Under perioden den 1 juni - 31 augusti får emellertid grillning på följande offentliga
badstränder överhuvudtaget inte ske mellan klockan 10.00 - 16.00.
Hundar
§ 19
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 20 och
21 §§ nedan. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och
signalhund för funktionshindrad person eller för polishund i tjänst.
§ 20
Hundar skall hållas kopplade inom på bilagda karta, se bilaga, angivna lekplatser. Tikar skall under löptid hållas
kopplade inom hela Landskrona kommun, dock inte inom inhägnade områden. När en hund inte hålls kopplad
skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.
Hundar får inte vistas på begravningsplatser. Hundar får inte vistas på kommunens förskolegårdar och
skolgårdar.
§ 21
Inom ett område i Landskrona tätort som begränsas av Strandlinjen Lilla Strandgatan - Österleden - Ringvägen - Stenorsvägen - Kopparhögsvägen Hjalmar Brantings väg - Hälsingborgsvägen - Erikstorpsvägen- Alfredsvägen Strandlinjen, skall föroreningar efter hundar plockas upp.
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
§ 22
Med fyrverkeri avses explosiva varor som innehåller pyrotekniska ämnen, avger
ljus- eller ljudeffekter och är avsedda för nöjesändamål. För att en fyrverkeripjäs
skall få hanteras krävs att den godkänts av Statens räddningsverk. Så kallade
”smällare” vars huvudsakliga syfte är att avge knall är inte godkända av Statens
räddningsverk. Fyrverkeri/andra pyrotekniska varor får endast hanteras av den som fyllt 18 år. Fyrverkeri/andra
pyrotekniska varor får inte användas utan tillstånd av polismyndigheten, om användningen med hänsyn till
tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd
olägenhet för person eller egendom.”
§ 23
Fyrverkeri/andra pyrotekniska varor får inte, utöver de undantag som anges
nedan, användas på offentlig plats, områden som enligt dessa ordningsföreskrifter är att jämställas med offentlig

plats (se bilagor - offentlig badplats, offentlig idrottsanläggning, lekplatser samt omsorgsplatser inom äldre- och
handikappomsorgen) samt förskolor och skolor, markerade på bilagda kartor, utan polismyndighetens tillstånd.
Användande av fyrverkeri/andra pyrotekniska varor får aldrig ske på kyrkogårdar, begravningsplatser eller inom
sjukhusområdet för Landskrona lasarett. Fyrverkeri/andra pyrotekniska varor får användas utan
polismyndighetens tillstånd endast mellan kl 16.00-04.00 på Valborgsmässoafton och Nyårsafton. Vid
användandet skall hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga omständigheter.
Sprängning och skjutning med eldvapen m.m.
§ 24
För sprängning och skjutning med eldvapen inom detaljplanelagt område krävs
tillstånd av polismyndigheten.
§ 25
Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen, knivar, pil- och slangbågar får inte användas på offentlig plats eller
därmed jämställt område.
Ridning och löpning
§ 26
Ridning får inte ske i belysta motionsspår.
Avgift för att använda offentlig plats
§ 27
För användning av offentlig plats och område som Landskrona kommun jämställt
med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har
beslutats av kommunfullmäktige, se bilaga.
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
§ 28
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5 - 10 §§, 11 §
första stycket, 12 §, 13 § första stycket, 14 §, 15 § första och tredje styckena,
16 - 18 §§ och 20 - 26 §§ ovan kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 §
andra stycket ordningslagen (1993:1617). I ordningslagen (1993:1617) finns också bestämmelser om
förelägganden och förverkande.
Beslutade av kommunfullmäktige i Landskrona kommun den 18 december 1995,
§ 250, den 25 september 2000, § 110, den 24 september 2001, § 98,
den 21 maj 2007 och den 17 november 2008, §168.

