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Allmänna lokala ordningsföreskrifter
för Trelleborgs kommun
Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2011 och den 6 mars
2012.
Trelleborgs kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen
(1993:1632) med bemyndiganden för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområden

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på

4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 9§, 10 § första
stycket, 11 §, 12 §, 14 § tredje stycket och 21 § bör kommunen ges tillfälle att yttra
sig.

Lastning av varor m.m.

5 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för
åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för olägenheter genom buller, 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.

offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617).

Råder tveksamhet om ett visst arbete kan orsaka besvär ska samhällsbyggnadsförvaltningen respektive räddningstjänsten kontaktas innan arbetet påbörjas.

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om
hur den allmänna ordningen i Trelleborgs kommun ska upprätthållas.

Schaktning, grävning m.m.

Bestämmelserna i 21 § syftar även till att hindra att människors hälsa eller
egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.

nadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker
på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Om förbud mot nedskräpning på offentlig plats finns bestämmelser i 15
kap. 30 § miljöbalken (1998:808).

För detaljerade bestämmelser hänvisas till Grävningsbestämmelser för Trelleborgs
kommun.

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är of-

Störande buller

fentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat
anges.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.

3 § Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med
stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas
med offentlig plats: Lekplatser, idrottsanläggningar, friluftsområden, badplatser, begravningsplatser och kyrkogårdar. Se bilagda kartor och förteckning.

6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyll-

7 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex maskingrävning, stenkrossning, pålning och nitning, samt sådant arbete där kompressorer, pneumatiska borrar och liknande motordrivna verktyg och redskap används,
får inte utan polismyndighetens tillstånd äga rum på lördagar, söndagar och helgdagar eller på vardagar mellan klockan 21.00 och 07.00.
I övrigt gäller Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser NFS
2004:15.

Containrar m.m.

8 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, byggnadsställning eller
liknande föremål som ska ställas upp på offentlig plats, är skyldig att tydligt märka

föremålet med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer samt se till att föremålet är försett med reflekterande ytor i alla hörn.
Uppställning av container, byggnadsställning eller likande föremål får inte ske så att
brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att
räddningstjänstens arbete hindras.
Container ska ställas upp minst 6 meter från fasad. Behöver container placeras närmare fasad än 6 meter ska räddningstjänsten kontaktas.

Markiser, flaggor och skyltar

9 § Markiser, flaggstänger, flaggor, skyltar, reklamanordningar eller liknande får
inte sättas upp så att deras underkant skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än
2,5 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,6 meter. Trådledningar eller banderoller får inte spännas över offentlig plats utan polismyndighetens tillstånd.
Reklamskyltar, vippskyltar och andra tillfälligt uppställda föremål får inte placeras
så att de utgör säkerhetsrisk eller hinder för synskadade eller andra funktionshindrade. För uppställning av dessa på offentlig plats krävs tillstånd av polismyndigheten.

Affischering

10 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polis-

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.
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

Förtäring av alkohol

13 § Spritdrycker, vin och starköl får inte, annat än i samband med tillåten servering därav, förtäras på offentlig plats inom ett område som framgår av bilagd karta.
Ambulerande försäljning

14 § 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.
Ambulerande försäljning får inte ske på följande platser enligt bilagd karta: Stortorget i Trelleborg, Gamla torg i Anderslöv, gågatorna i Trelleborg, området för Trelleborgen (inklusive parkområdet), samt inom Dalabadets fritidsområde.

myndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar, skyltar, elskåp eller
liknande som vetter mot offentlig plats.

För ambulerande försäljning under tiden 1 maj-31 augusti, med andra varor än läskedrycker, förpackad glass, förpackade konfektyrer samt frukt, krävs polismyndighetens tillstånd inom på bilagd karta angivna allmänna badplatser med anslutande
parkeringsplatser.

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 enligt
dessa föreskrifter för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Vid försäljning av livsmedel bör kommunens samhällsbyggnadsförvaltning kontaktas för besked om tillstånd krävs enligt livsmedelslagen.

Att använda träd för ändamålet är helt förbjudet.

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.

Camping

15 § Camping får inte ske på torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för detta ändamål.

Badförbud

16 § Bad är förbjudet i hamnbassängerna, från hamnpirarna samt i närheten av
markerade kablar.

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 18-20
§§.

e)

Under tiden 1 maj-31 augusti inom parker, planteringar och rekreationsplatser utom på för hund särskilt anvisat område. Hund får under vårdarens
uppsikt löpa lös inom område, som är upplåtet som hundrastplats samt inom
inhägnad hundrastgård.

Det som sägs i 18-19 §§ gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och
signalhundar för funktionshindrad eller för hund i polis- eller tulltjänst.

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.

18 § Hundar får inte medföras eller vistas på följande platser i enlighet med bifo-

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn,
adress och telefonnummer om inte hunden är ID-märkt.

gade kartor:
a) På lekplatser, inklusive till lek upplåten gräsmatta. (Det är dock tillåtet att
passera lekplatsen med kopplad hund på genomgående gång- eller cykelväg).
b) På begravningsplatser och kyrkogårdar.

c) Idrotts- och sportplatser.
d) Skolgårdar.
e) Under tiden 1 maj-31 augusti på gräsmattor inom Stadsparken och Österf)

vångsparken.
Under tiden 1 maj-31 augusti mellan klockan 08.00 och 20.00 inom allmänna
badstränder.

Hundrastgårdar finns på Hallabacken, Barnängen, Malörten, Fagerängen och Serresjö.
Hundbadplats finns vid Östra Stranden, nedanför Roddaregatan, och är markerad
med skyltar.

19 § Hund ska hållas kopplad inom följande områden i enlighet med bifogade
kartor:
a) Planteringar omkring kyrka.

b) Campingplatser.
c) Områden upplåtna för torghandel.
d) Albäcks, Flaningens och Sumpens rekreationsområden samt inom Stadsparken och Östervångsparken.

20 § Inom de områden som finns angivna på bifogade kartor, ska hundens ägare
eller vårdare plocka upp fast orenlighet som hunden lämnar efter sig.
Föroreningen ska placeras i därför avsedda behållare och soptunnor och inte i papperskorgar.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

21 § För att en fyrverkeripjäs ska få hanteras krävs att den godkänts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får endast hanteras av den som fyllt 18 år.
Tillstånd krävs av polismyndigheten för att få använda fyrverkeri eller andra pyrotekniska varor inom område som omfattas av detaljplan.
Fyrverkeri eller andra pyrotekniska varor får användas inom områden som omfattas
av detaljplan utan polismyndighetens tillstånd endast mellan klockan 16.00 på nyårsafton och 04.00 därpå följande dag. Vid användandet ska hänsyn tas till platsens
belägenhet och övriga omständigheter.
Användande av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får aldrig ske inom sjukhusområdet för Trelleborgs lasarett.

22 § Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på offentlig plats.

Ridning

23 § Det är förbjudet att under tiden 1 maj-31 augusti mellan klockan 08.00 och
20.00 rida eller medföra häst inom på bilagd karta angivna allmänna badstränder.
Förbudet gäller dock inte inom av kommunen särskilt anvisade ridvägar.

Växtlighet

24 § Fastighetsägare ska tillse att brevlådor, grindar eller växtlighet på tomten inte
hindrar fram-komligheten eller sikten för trafikanter eller i annat fall 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 och/eller trafikskyltning.
Fri höjd för växtlighet ska vara 2,5 meter över gångbana, 3,2 meter över cykelbana
och 4,6 meter över körbana.

Avgift för att använda allmän plats

25 § För användning av allmän 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

26 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första och tredje styckena, 11 §, 12 § första stycket, 13 §, 14 § andra och tredje styckena, 15-16 §§ och 18-24 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra
stycket ordningslagen.
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2012

Kommunfullmäktige Trelleborg

Bilagor Lokala ordningsföreskrifter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Lekplatser hela kommunen
Lekplatser Trelleborgs tätort
Idrottsanläggningar tätorten
Idrottsanläggningar byarna
Friluftsområde Dalabadet
Badplatser 1
Badplatser 2
Begravningsplatser
Kyrkogårdar
Alkoholförbud
Torghandel
Gågator
Trelleborgen
Skolgårdar hela kommunen
Skolgårdar tätorten
Stadsparken, Östervångsparken
Hundrastplatser översikt
Hundrastplatser detaljerat
Hundbadplats
Planteringar omkring kyrka
Rekreationsområden
Upplockningstvång
Sjukhusområde

Kyrkogårdar
Anderslöv
Bodarp
Bösarp
Dalköpinge
Fru Alstad
Fuglie
Gislöv
Grönby
Gylle
Gärdslöv
Hammarlöv
Hemmesdynge
Klagstorp
Kyrkoköpinge
Källstorp
Lilla Beddinge
Lilla Isie
Lilla Slågarp
Maglarps gamla
Maglarps nya
Simlinge
Skegrie
Stora Slågarp
Simlinge
Södra Åby
Tullstorp
Västra Alstad
Västra Vemmerlöv
Västra Tommarp
Äspö
Östra Torp
Önnarp

