NYA ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR YSTADS KOMMUN
Beslutade av Kommunfullmäktige 2012-11-15 (§ 173), reviderade 2013-10-17 (§163).
Ystads kommunfullmäktige har med stöd av 3 kap. 8 § ordningslagen (1993:1617) jämförd
med 2 § förordningen (1993:1632) om bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen beslutat om nya allmänna lokala
ordningsföreskrifter för kommunen med nedan angivna lydelse, vilka föreskrifter ersätter av
kommunfullmäktige den 16 november 1995 antagen lokal ordningsstadga för kommunen.

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR
YSTADS KOMMUN
Antagna av kommunfullmäktige 2012 -11-15, § 173
Ystads 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 Ystads kommun skall upprätthållas.
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.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens
föreskrifter om torghandel.
3§
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dess föreskrifter skall, med stöd av 1 kap. 2 §
andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: utanför
detaljplanelagda områden belägna parker, planteringar, begravningsplatser, lekplatser,
idrottsplatser, friluftsbad, offentliga badstränder, campingplatser och platser för andra
fritidsändamål, som av kommunen upplåtits till allmänt begagnande.

4§
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 11 § första stycket, 12 §, 14 §,
15 §, 17 § första stycket och 26 § bör kommunen ges tillfälle att 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 eller utrymningsvägar blockeras eller att Räddningstjänstens
arbete hindras.
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, t ex stenkrossning, pålning och nitning, får inte utan
polismyndighetens tillstånd äga rum mellan kl. 22.00 och kl. 07.00.
Containrar
8§
Ägaren, eller den som är i ägarens ställe, till en container eller motsvarande, som skall ställas
upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller brukarens
namn, adress och telefonnummer. Öppen container får inte placeras närmare byggnad än
sex meter. Sluten container får inte placeras närmare byggnad än tre meter.
Eldning m.m.
9§
Eldning utomhus i större omfattning, halmbränning, majbrasor, större fyrverkerier,
hyggesbränningar med mera skall alltid anmälas till Myndighetsnämnden minst en vecka i
förväg. Eldning på badstränder får endast ske på de särskilt anordnade eldningsplatserna,
men Myndighetsnämnden kan ge dispens från förbudet.

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 3,0 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. Reklamskyltar och
dylikt får inte sättas upp så att gatutrafikanter hindras.
Affischering
11 §
Affischer, annonser, klistermärken, projicerade eller schablonmålade budskap eller liknande
anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp, målas eller projiceras på
sådana husväggar, stuprör, staket, stolpar, gång-, cykel- eller körbanor eller liknande som
vetter mot eller utgör del av offentlig plats. För att affischering ska vara tillåten på fastighet
eller anläggning som vetter mot offentlig plats krävs, utöver ett utfärdat polistillstånd, ett
medgivande från ägare eller representant för ägare till fastighet eller anläggning som nyttjas.
Affischering m.m. får inte heller sättas upp på träd och kopplingsskåp.
Tillstånd av polismyndigheten behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller
andra liknande anordningar som är avsedda för detta 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.
Uppsättande av banderoller, skyltar, dekorationer och reklamanordningar
12 §
Tillstånd krävs av polismyndigheten för att sätta upp banderoller, skyltar, dekorationer och
reklamanordningar över eller på ett sådant sätt att de vetter mot offentlig plats.
13 §
De i 10-12 §§ angivna anordningarna får inte sättas upp eller sitta uppe så att de skymmer
vägmärken, vägvisning och dylikt, eller på annat sätt är trafikfarliga. De får inte 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 4,5m.
Högtalarutsändning
14 §
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
15 §
För insamling av pengar i bössor och dylikt krävs tillstånd från polismyndigheten om
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig
tillställning. När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik krävs tillstånd
endast om gatumusikanten eller medhjälpare har för avsikt att gå runt bland publiken och
samla in pengar. Tillstånd krävs inte heller när skolklasser samlar in pengar till
hjälporganisationer.
Förtäring av alkohol
16 §
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats i Ystads tätort inom det
område som anges på bifogad karta (bilaga 1) annat än i samband med och inom områden
som omfattas av tillåten utskänkning av sådana drycker.
Vad som anges i första stycket innebär ingen inskränkning för tillfälliga serveringstillstånd
som kan komma att meddelas i anledning av musik-, nöjes-, sportarrangemang eller liknande
inom angivet område.
I fråga om beslag och förverkande av spritdrycker, vin eller starköl hos den som förtär
sådana drycker i strid med lokala föreskrifter finns bestämmelser i lagen (1958:205) om
förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Camping
17 §
Camping får inte ske på offentlig plats med undantag för platser som är avsedda för detta
ändamål.
Badförbud
18 §
Det är förbjudet att bada i hamnbassängerna, från hamnpirarna och i närheten av
markerade kablar.
Ridning och framförande av motordrivet fordon
19 §
I Ystads Sandskog, dock inte riksväg 9, får under tiden 1 april till och med 30 september
ridning endast äga rum på av kommunen anvisade ridvägar. Det är förbjudet att under
samma tid rida på allmän badstrand på de sträckor som framgår av bifogade kartor (bilagor
2-6).
Om framförande av motorfordon i terräng är stadgat i terrängkörningslagen (1975:1313).

Grillning
20 §
Grillning får endast ske under ordnade former och på avsedda platser. Under perioden 1 juni
– 31 augusti får grillning på offentliga badstränder inte ske mellan klockan 10.00 -16.00.
Hundar
21 §
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 22-23 §§. Det som sägs i
dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för
funktionshindrad och polishund i tjänst.
22 §
Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats samt inom de områden som enligt 3 §
jämställs med offentlig plats, allmän försäljningsplats medan torghandel pågår samt under
tiden 1 april till och med 30 september i park eller plantering och får inte medföras på
allmän badplats under tiden 1 april till och med 30 september på de sträckor som framgår av
bifogade kartor (bilagor 2-6).
Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnat
område.
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och
telefonnummer. Hunden får i stället vara ID-märkt på annat sätt som möjliggör kontakt med
ägaren.
23 §
Föroreningar efter hund skall plockas upp på gångbana, idrottsplats, lekplats,
begravningsplats, parkområde och badplats. Dessutom gäller upplockningstvång generellt
inom detaljplanelagt område.
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
24 §
Med fyrverkeri avses explosiva varor som innehåller pyrotekniska ämnen, avger ljus- och
ljudeffekter och är avsedda för nöjesändamål. För att en fyrverkeripjäs skall få hanteras
krävs att den är godkänd, klassificerad och märkt enligt kraven på den svenska marknaden.
Så kallade ”smällare” vars huvudsakliga syfte är att avge knall är inte godkända.
Fyrverkeri/andra pyrotekniska varor får endast hanteras av den som fyllt 18 år.
Fyrverkeri/andra pyrotekniska varor får inte, utöver de undantag som anges nedan,
användas på offentlig plats eller områden som enligt dessa ordningsföreskrifter är att
jämställa med offentlig plats utan tillstånd av polismyndigheten.

Användandet av fyrverkeri/andra pyrotekniska varor får aldrig ske inom sjukhusområdet,
Ystads Lasarett.
Fyrverkeri/andra pyrotekniska varor får användas utan polismyndighetens tillstånd endast
från 12.00 på Nyårsafton och till 03.00 följande dag. Vid användandet ska hänsyn tas till
platsens belägenhet och övriga omständigheter.
Avgift för att använda offentlig plats
25 §
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.
Dispens
26 §
På särskilda skäl har kommunen rätt att meddela tillfälligt avsteg från dessa föreskrifter.
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
27 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-10 §§, 11 § första stycket,
12-18 §§, 19 § första stycket, 20 §, 22-25 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 §
andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns även bestämmelser om föreläggande och förverkande.

