Författning 3.1
Antagen av kommunfullmäktige § 11/16

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Staffanstorps kommun
Staffanstorps kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632)
med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter
enligt 3 kap 8 § ordningslagen (1993: l617).
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1§
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och. säkerhet på offentlig plats finns
i 3 kap. ordningslagen (SFS 1993:1617).
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller de ytterligare bestämmelser som behövs
om hur den allmänna ordningen i Staffanstorps kommun skall upprätthållas, och syftar
till att förhindra människors hälsa eller egendom skadas, och till allmän säkerhet.
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.
Definition:
Offentlig plats Uttrycket ”offentlig plats” nyttjas i ordningslagen och i de lokala
ordningsföreskrifterna. Offentlig plats är dels alla ytor som är allmän plats, dels andra
ytor inom- och utomhus som inte är allmän plats men som trots det får användas för
någon form av allmän trafik. Det kan t.ex. vara utrymmen som används för gång-,
cykel- eller biltrafik. Dessa områden är i de flesta fall privat ägd mark. De lokala
ordningsföreskrifterna gäller, om inte annat anges särskilt, på alla offentliga platser.
Allmän plats ”Allmän plats” är ett uttryck som används i detaljplaner enligt plan- och
bygglagen. Allmän plats är sådan gata, gång- och cykelväg, torg, park, eller annan plats
som enligt gällande detaljplan angetts om allmän plats. Allmän plats är i huvudsak de
gator, parker, torg, och liknande som ägs och sköts av kommunen.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens
föreskrifter om torghandel.
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3§
Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap.
2 § andra stycket ordningslagen, följande områden likställas med offentlig plats:
a) till allmänt begagnande upplåtna sport-, idrotts- och lekplatser,
b) upplåtna begravningsplatser och kyrkogårdar,
c) Bråhögsbadets friluftsbad,
d) Sockerbitsparken
e) Prästaparken, samt
f) skolgårdar och till sådana hörande områden för elevaktiviteter.
Definition:
Platser som likställs med offentlig plats Ordningslagen har gett kommunerna en
möjlighet att utsträcka tillämpningen av de lokala ordningsföreskrifterna utöver allmän
och offentlig plats. Kommunen kan i ordningsföreskrifterna bestämma att vissa
angivna områden ska likställas med offentlig plats vid tillämpningen av samtliga eller
vissa bestämmelser i ordningsföreskrifterna. Det måste dock vara områden som är
tillgängliga för allmänheten och områdena måste beskrivas tydligt och väl avgränsat.
Det kan t.ex. gälla områden med anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv
liksom badplatser, järnvägsområden och begravningsplatser.
Yttrande före beslut
4§
lnnan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7§, 10 § 1 st, 12 §, l3 §, 15 §
första stycket bör kommunen 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 ska 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 ska miljöförvaltningen eller
räddningstjänsten kontaktas innan arbetet påbörjas.
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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§
För arbete som orsakar störande buller, t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, får
inte utan polismyndighetens tillstånd äga rum lör-, sön- och helgdagar och inte heller
på vardagar mellan kl. 22.00 och kl. 07.00.
Containrar och återvinningsbehållare
8§
Ägaren, eller den som är i ägarens ställe, till en container eller
återvinningsbehållare som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att se till att
containern eller återvinningsbehållaren är tydligt
märkt med ägarens eller brukarens 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 3,0 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. Fällbara
markiser får dock placeras över gångbana med ett fritt höjdmått av 2,50 meter.
Träd och annan växtlighet som från fastighet skjuter ut över offentlig plats som
är gångbana, gång/cykel väg, eller allmän grönyta ska genom fastighetsägarens
försorg till en höjd av minst 2,5 meter kvistas så att den skjuter ut högst 0,2 meter
utanför tomtgränsen. Beträffande träd och annan växtlighet som skjuter ut över allmän
plats som är körbana ska motsvarande gälla till en höjd av minst 4,5 meter.
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Växtlighet kring gatubelysningsarmartur ska av fastighetsägaren begränsas så att
normalbelysning erhålls i gatunivå, och vidare skötas så att underhåll och reparation av
gatubelysningsarmatur inte försvåras.
Uppsättande av affischer m.m.
10 §
Affischer, annonser, klistermärken, projicerade eller schablonmålade
budskap eller andra liknande anslag för inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas
upp på sådana husväggar, stuprör, staket, stolpar, gång-, cykel- eller körbanor eller
liknande som vetter mot eller utgör del av offentlig plats.
Tillstånd av polismyndigheten behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare
eller andra liknande anordningar som är avsedda för sådana ändamål. Inte heller krävs
tillstånd av polismyndigheten för näringsidkare att sätta upp annonser och andra
tillkännagivanden på byggnad där rörelsen bedrivs och som rör rörelsen.
11 §
I 9-10 §§ angivna anordningar får dock inte sättas upp eller sitta uppe så att de
skymmer vägmärken, vägvisning och dylikt, eller på annat sätt är trafikfarliga. De får
inte heller fästas på trafiksignalstolpar eller vägmärkesstolpar. På andra föremål i
direkt anslutning till trafikerade miljöer får de inte fästas så att de skjuter ut över
gångbanan på lägre höjd än 3,0 m eller över körbana på lägre höjd än 4-, 5 m.
Högtalarutsändning
12 §
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
13 §
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, utom
insamlingen utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig
tillställning.
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När insamling sker i samband med framförande av gatumusik krävs tillstånd endast
om gatumusikanten eller dennes medhjälpare ska gå runt bland publiken och andra
och samla in pengar.
Tillstånd krävs dock inte för insamlingar för välgörenhetsändarnål som genomförs av
riksorganisationer som står under godkännande av svensk insamlingskontroll.
Ambulerande försäljning
15 §
För ambulerande försäljning, med vilket förstås sådan gatuförsäljning, samt
demonstration av varor som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt
och i obetydlig omfattning, och utan att inkräkta på någon annans tillstånd, och som
därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen, krävs på Torget i
Staffonstorp, Bråhögsplatsen och Torget Hjärup polismyndighetens tillstånd.
Tillstånd krävs dock inte för ambulerande försäljning för välgörenhetsändamål.
Camping
16 §
Camping får inte ske på offentlig plats.
Hundar och katter
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 bestämmelsen i 20 §.
Det som sägs i denna paragraf gäller dock inte för ledarhund för synskadad person,
service - och signalhund försedd med tjänstetäcke eller för polishund i tjänst.
Vad som sägs i 20 § skall även gälla en katts ägare, den som tagit emot en katt för
underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en katt.
20 §
Förorening efter hund skall plockas upp inom detaljplanelagt område i
kommunen.
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Avgift för att använda offentlig plats
24 §
För användning av offentlig plats och områden 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 5-10 §§, 11 § första
stycket, 12 och 13 §§, 15-16 §§ eller 20 § döms till penningböter enligt 3 kap. 22 §
andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2016 och ersätter då av
kommunfullmäktige den 27 november 1995 antagen lokal ordningsstadga.

