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Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1§
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3
kapitlet ordningslagen.
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den
allmänna ordningen i Oskarshamns kommun skall upprätthållas.
2§
Föreskrifterna i §§ 1-3 och 5-21 är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är
offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annan anges
nedan. Bestämmelsen i § 18 är även tillämplig på andra än offentliga platser inom
kommunen.
För områden som kommunen upplåtit till torghandel gäller också kommunens lokala
ordningsföreskrifter för torghandeln.
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:
I.

Av kommunen för allmänheten upplåtna eller underhållna
a)
idrottsplatsen i Oskarshamn
b)
Gunnarsö bad- och campingplats med tillhörande stugby;
c)
Havslätts bad- och campingplats;
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d)
e)
II.

innetorget Flanaden;
park- och grönytor inom Kolberga, Kolsö och Havslätt

Begravningsplatserna i Oskarshamn, Döderhult, Kristdala och Misterhult.

Lastning av varor m.m.
4§
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter,
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens
arbete hindras.
Schaktning, grävning m.m.
5§
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.
Containrar och återvinningsbehållare
6§
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller andra återvinningsbehållare, som
skall ställas upp på offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens
eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.
Godkända reflexer skall anbringas på containern.
Markiser, flaggor, skyltar, träd och buskar samt banderoller
7§
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana till
1 meter från körbanan på lägre höjd än 3 meter eller över en körbana och 1meter in på
gångbanan på lägre höjd än 4,6 meter.
Banderoller får inte sättas upp på lägre höjd än 4,6 meter.
Affischering
8§
Det är ej tillåtet att sätta upp affischer, annonser eller liknande anslag på husväggar, bergoch betongväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot en offentlig plats.
Näringsidkare får dock sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser
rörelsen på byggnad där rörelsen finns.
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Det är inte tillåtet, inom tättbebyggt område där ledstråk saknas, att på offentlig plats
placera skyltar, utsmyckning eller tillfällig försäljning. För offentliga platser med
ledstråk är detta dock tillåtet på ytan mellan fastighetsvägg fram till ledstråk (med
ledstråk avses taktila plattor inklusive omgivande släta markplattor). Det krävs tillstånd
från Polismyndigheten och ytans mått får inte överstiga 1,5 m ut från fastighetsvägg och
inte sträcka sig närmare än 40 cm från de taktila plattorna.
Högtalarutsändning
9§
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.
Förtäring av alkohol
10 §
Alkoholhaltiga drycker som överstiger 2,25 volymprocent får inte förtäras på
offentlig plats, annat än i samband med tillåten utskänkning av sådana drycker,
inom nedanstående områden:
1. Norra hamnområdet, inklusive hela Norra Strandgatan, från befintligt stängsel –
Badholmen – Skeppsbron – Åsavägen – Hantverksgatan – Långängsvägen –
Låglandsvägen – Stengatan – Fridhemsgatan – Repslagargatan – Garvaregränd –
Länsmansgatan – området norr om Jungnergatan – Norra Hamnen.
2. Ringvägen - Idrottsvägen - Ugglevägen - linje från Ugglevägen mellan kvarteret
Rödhaken och idrottsplatsen, samt vidare mellan nämnda kvarter och tennisbanor
(uppsatta stängsel) - Södra Fabriksgatan - Döderhultsvägen - Syrenvägen - Ringvägen.
3. Kristinebergsskolan – Kristinebergs centrum – Tallbackens förskola – Stångeborgs
förskola.
Områdenas avgränsning framgår av bifogade kartor, bilagorna 1 och 2.
Camping
11 §
Camping får endast ske på de offentliga platser som av kommunen upplåtits för detta
ändamål och under de tider av året som bestämts av kommunen.
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Badförbud
12 §
Bad är förbjudet inom hamnområde.
Hundar
13 §
Hundens ägare, den som mottagit en hund till underhåll eller nyttjande eller den som
endast tillfälligt vårdar en hund, är skyldig att följa bestämmelserna i §§ 14-15. Det som
sägs i denna paragraf gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i
tjänst.
14 §
Hundar skall hållas kopplade inom följande område: Södra Långgatan - Hantverksgatan Köpmangatan - Lilla torget - Östra Torggatan samt på lek- och badplats, och inom parker
och planteringar.
Tikar skall under löptid hållas kopplade på offentliga platser 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.
Hundar får inte vistas på begravningsplatser och innetorget Flanaden.
15 §
Föroreningar efter hundar skall plockas upp på lekplatser, gångbanor, gator, torg och
grönområden inom tätorter i kommunen där allmänheten vistas i större omfattning.
Ridning
16 §
Ridning får inte ske på kommunens motionsspår, allmänna badplatser, parker och
anläggningar för utomhusidrott om inte detta särskilt medgivits av kommunen.
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
17 §
Det är inom samtliga tätorter i Oskarshamns kommun endast tillåtet att använda
pyrotekniska varor på nyårsafton samt därpå följande dag till kl. 01.00. Under

5 (6)

övriga tider på året krävs alltid tillstånd från polismyndigheten. Avfyringsplats
och nedslagningsplats får inte vara närmare bostadsbyggnad än 25 meter.
Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor på innetorget Flanaden
(mellan Hantverksgatan – Västra Torggatan) samt på Lilla Torget och Stora Torget.
18 §
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från Oskarshamns
sjukhus.
Skjutning med eldhandvapen m.m.
19 §
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på offentliga platser i
kommunen.
Adressnummerskyltar
20 §
Varje fastighet, som tilldelats ett adressnummer, skall ha en särskild adressnummerskylt.
Denna skylt skall vara skriven med vanliga siffror (ej romerska), samt vara tydlig och väl
synlig från gatan. På flerfamiljshus med två eller flera ingångar skall adressnummer eller
annan lämplig beteckning finnas vid varje ingång.
Upplysning om vilket adressnummer fastigheten tilldelats kan erhållas hos kommunen.
Avgift 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 avgift enligt de grunder som har beslutats av
kommunfullmäktige.
Överträdelse av föreskrift
22 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av ordningsföreskrifterna i
paragraferna 1-19 kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket
ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
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Den som med uppsåt eller av oaktsamhet inte fullgör sin skyldighet som
fastighetsinnehavare enligt § 4 kan dömas till böter enligt § 24 renhållningslagen.
Tillträde till hamnområdet
23 §
Tillträde till Oskarshamns hamn begränsas enligt 4 kapitlet 7 paragraf, Lag om
hamnskydd.

