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Utkom från trycket 

den 18 december 2009 

Mönsterås kommuns föreskrifter om allmänna 
lokala ordningsföreskrifter inkl. 
torghandelsföreskrifter och lokala 
ordningsföreskrifter för hamnen i Mönsterås tätort 

Kommunfullmäktige i Mönsterås kommun har i beslut 2009-11-23, 
§§ 100-101, med stöd av 3 kap. 8 § ordingslagen (1993:1617) 
antagit ny lydelse av de för kommunen gällande allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna inkl. torghandelsföreskrifter och nya lokala 
ordningsföreskrifter för hamnen i tätorten Mönsterås. Beslutet har 
enligt 3 kap. 13 § anmälts till länsstyrelsen. Efter länsstyrelsens 
beslut 2009-12-15 har de till länsstyrelsen anmälda föreskrifterna 
följande lydelse. 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter inkl 
torghandelsföreskrifter 
 
Föreskrifterna 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 Mönsterås kommun 
ska 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. 
 
3 § 
Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter 
ska, med stöd av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande 
områden jämställas med  
offentlig plats: 
1.  Av kommunen för allmänheten upplåtna eller underhållna  
 a) Oknö fritidområde 
 b) Timmernabbens fritidsområde 
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 c) anläggningar för rörligt friluftsliv såsom badplatser, 
motionsspår, vandringsleder, m fl 
2.  Begravningsplatserna i Mönsterås, Fliseryd och Ålem.  
3.  Lekplatser i anslutning till bostadsområden. 
 
Lastning av varor 
4 § 
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, 
brandsläcknings-utrustningar eller utrymningsvägar blockeras eller 
att räddningstjänstens arbete hindras. 
 
Schaktning, grävning, mm  
5 § 
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, 
tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat 
liknande arbete ska se till att det sker på lämpligt sätt så att  
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. 
 
Störande buller 
6 § 
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga 
plaster, t ex stenkrossning, pålning och nitning får inte ske utan 
polismyndighetens tillstånd. 
 
Container 
7 § 
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till container eller 
återvinningsanläggning, som ska ställas upp på allmän plats, är 
skyldig att tydligt märka upp container/ anordning med ägarens 
eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. 
Markiser, flaggor och skyltar 
8 § 
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas så att de skjuter ut över 
en gångbana på lägre höjd än 2, 30 meter eller över en körbana på 
lägre höjd än 4,50 meter. 
 

Träd och buskar ska kvistas i den mån de sträcker sig över 
gångbana/körbana under de höjder som är angivna i första stycket. 
 
Affischering 
9 § 
Affischering, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd 
av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, 
stolpar, träd eller liknande som vetter mot offentlig plats. 
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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 tillkännagivande som avser näringsidkarens rörelse på 
byggnad där rörelsen finns. 
 
Högtalarutsändning 
10 § 
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 
11 §  
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 tillståndet. 
 
Förtäring av alkoholdrycker 
12 §  
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom följande 
områden: 

 - Mönsterås tätort inom centrala delar avgränsade i väster 
och norr av Torggatan, i söder Åsevadsgatan/ 
Repslagaregatan och i öster av Sjögatan inkl 
busstationsområdet enligt bifogad karta. 

 - Parkområdet i hamnen i Mönsterås  
 Blomstermåla tätort inom centrala delar avgränsade i väster 

av Industrivägen/ Ask-gränd, i söder av järnvägen fram till 
Tallvägen och Stor-gatan, i nordost av Algatan fram till 
Skolgatan samt i norr Skolgatan/Algatan fram till 
Industrivägen enligt bifogad karta. 

 Skolgårdar och uteplatser tillhöriga förskolorna i alla orter i 
kommunen enligt bifogade kartor  
(bilagorna 7 och 8). 

 
Camping 
13 § 
Camping får endast ske på de offentliga platser som av kommunen 
upplåtits för detta ändamål och under de tider av året som bestäms 
av kommunen. 
 
 
Hundar och katter 
14 §  
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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 
§§ 15 och 16. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för 
ledarhund för synskadade, för service – eller signalhund 
för funktionshindrad person, för polishund i tjänst eller för hund 
som polisen gett särskilt tillstånd. 
 

Vad som sägs i 15 § andra stycket ska även gälla en katts ägare, den 
som tagit emot en katt för underhåll eller nyttjande eller den som 
endast tillfälligt vårdar en katt. 
 
15 §  
Hundar ska hållas kopplade på alla offentliga platser samt de platser 
vilka jämställs med offentliga platser som anges i 3 §, med 
undantag av bad speciellt upplåtna för hundar. 
 

När hund och katt inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig 
eller vara märkt/chipmärkt med uppgift om ägarens namn, adress 
och telefonnummer. 
 
16 §  
På offentlig plats samt på de områden som enligt 3 § jämställs med 
offentlig plats ska föroreningar efter hundar plockas upp. 
 
Ridning och löpning 
17 § 
Ridning får inte ske i följande iordningställda motionsspår i 
Blomstermåla, Mönsterås, Timmernabben, Ålem, samt Fliseryd. 
Löpning/promenader får inte ske under vinterperioden i anlagda 
skidspår på följande iordningställda motionsspår i Mönsterås, 
Blomstermåla, Ålem, Timmernabben samt Fliseryd. 
 
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
§ 18  
Tillstånd av polismyndigheten krävs inom hela kommunen för att få 
använda pyrotekniska varor med undantag för påskafton, 
valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag till kl 
01.00. 
 

Det är dock alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor på 
kyrkogårdar, begravningsplatser, skolgårdar och uteplatser 
tillhöriga förskolor samt närmare än 250 meter från Åshaga, 
Allégården och Prästkullen i Mönsterås, Torshaga i Ålem samt 
Ekåsa i Fliseryd.   
(bilagorna 1 – 6): 
 
Ordningsföreskrifter för torghandel 
§ 19 
Allmän försäljningsplats för torghandel är  

- del av Torget i Mönsterås 
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- del av torget i Blomstermåla 
Områdena framgår av till föreskrifterna bilagda kartor. 
(Bilagorna 9 och 10) 
 

På de allmänna försäljningsplatserna finns fasta och tillfälliga 
platser 

- med fast saluplats menas att den kan hyras årsvis  
- med tillfällig saluplats menas att den kan hyras för ett 

tillfälle. 
 
 
 
Fördelning av saluplatser 
§ 20 
Vid fördelning av saluplatserna gäller följande: 

Anmälan ska ske till tekniska kontoret 
 Fasta platser tilldelas försäljarna i den ordning som de 

anmäler sig. 
 Tillfälliga platser tilldelas försäljarna i den ordning som de 

anmäler sig. 
 Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det 

kan ske med hänsyn till tillgången på platser. 
 När flera platser tilldelas en person, skall platserna vara 

belägna intill varandra. 
 Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas 

på någon annan. I fall innehavaren av en fast saluplats inte 
vid försäljningstidens början gjort anmälan till tekniska 
kontoret att platsen inte kommer att utnyttjas senare på 
dagen, har tekniska kontoret rätt att låta någon annan 
använda platsen som tillfällig saluplats. 

 
Tider för försäljning m 
21 § 
Torghandel får ske på följande tider: 
- Platserna för torghandel är upplåtna från kl 07.00 till kl 14.00 

varje lördag. 
 

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om 
särskilda skäl föreligger får den av kommunstyrelsen utsedda 
torgtillsyningsmannen besluta att försäljning i särskilt fall får ske 
vid andra tider än vad som ovan stadgats eller helt ställas in. 
 
Innehavarens upplysningsskyldighet 
22 § 
En innehavare av en saluplats är enligt 2 § lagen (1990:1183) om 
tillfällig försäljning skyldig att genom väl synlig skylt eller på något 
annat lämpligt sätt lämna upplysning om innehavarens namn, 
postadress och telefonnummer. 
 
Försäljning av livsmedel 
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23 §  
För försäljning av livsmedel gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 
vid varje tillfälle gällande lagstiftning.  
 
Placering av varor, redskap och fordon 
24 § 
Varor, redskap och fordon får inte placeras på övriga angränsande 
ytor som är avsedda för trafik. 
 
Renhållning mm 
25 § 
Innehavare av saluplats är skyldig att innan försäljningstidens slut 
samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen, samt att föra bort 
detsamma från området. Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls 
ren och snygg. 
 
Avgift för användande av offentlig plats 
26 §  
För användning av offentlig plats och område som kommunen 
jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt 
de grunder som beslutats av kommunfullmäktige. 
 
 
27 § 
Kommunstyrelsen får i särskilda fall meddela undantag från 
bestämmelse i de lokala ordningsföreskrifterna för Mönsterås 
kommun. 
______________  
Föreskrifterna är fastställda av Mönsterås kommunfullmäktige 
2009-11-23, § 100. 

Dessa föreskrifter träder i kraft 2010-01-01 

_____________ 

MÖNSTERÅS KOMMUN  
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Lokala ordningsföreskrifter för hamnen i Mönsterås 
tätort, Mönsterås kommun 
 
Inledande bestämmelser 
 1 §   
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på 
offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen. 
 
Dessa lokala föreskrifter innehåller de ytterligare bestämmelser om 
ordning och säkerhet i hamnen som behövs med hänsyn till den 
verksamhet som bedrivs i hamnen. 
 
För den del av hamnområdet som är offentlig plats gäller även 
kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter. 
 
2 § 
Dessa föreskrifter gäller i vatten och på land inom det hamnområde 
som har markerats på den till föreskrifterna bifogade kartan (bilaga 
1).  
Hamnområdet förvaltas av kommunstyrelsen. 
 
3 § 
Med hamnmyndigheten avses i dessa föreskrifter Tekniska kontoret. 
 
4 § 
Med fartyg förstås i dessa föreskrifter varje föremål som används 
för transport på vatten och varje annat föremål, som kan förflyttas 
på eller i vatten. 
 
Trafikbestämmelser 
5 § 
Fartyg skall föras så att fara eller hinder inte uppkommer för annan 
fartygstrafik. Vidare skall fartyg föras så att andra fartyg, 
anläggningar eller personer inte utsätts för fara eller kommer till 
skada. 
 
Fartygets befälhavare skall iaktta särskild försiktighet vid passage 
av plats där det pågår arbete i vattnet. 
 
6 § 
Fartyg får endast läggas, förtöjas eller ankras på plats som anvisats 
av hamnmyndigheten. 
 
Fartygets befälhavare skall hälla sig underrättad om vattendjupet 
vid anvisad förtöjnings- eller ankarplats. 
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7 § 
Vid förtöjning, ankring och förhalning skall befälhavaren se till att 
andra fartyg eller kajer, bryggor eller liknande anläggningar inte 
skadas samt att fartygstrafiken inte onödigtvis hindras eller störs. 
 
8 § 
Fartyg får inte föras in i hamnområdet om det finns risk för att 
fartyget på grund av sitt skick eller annan orsak kan komma att 
sjunka, hindra fartygstrafiken eller på annat sätt utgöra en fara för 
ordningen och säkerheten inom hamnområdet. 
Anmälningsskyldighet 
9 § 
För fartyg i yrkesmässig trafik gäller att anmälan till 
hamnmyndigheten skall göras i god tid innan fartyget anlöper 
hamnen. 
 
Lastning, lossning, uppläggning av gods, mm  
10 § 
Gods, fordon eller annat material skall hanteras, läggas eller ställas 
upp på, plats som anvisats av hamnmyndigheten och på sådant sätt 
att hamnplaner, byggnader, gatubeläggningar eller annat inte skadas 
eller brandgator blockeras eller så att fara för person inte 
uppkommer. 
 
För anmälan om farligt gods finns särskilda bestämmelser 
 
Särskilda ordningsföreskrifter 
 
11 §  
Den som inom hamnområdet skadar fartyg, anläggning, gods eller 
någon annan egendom skall omedelbart anmäla detta till 
hamnmyndigheten 
 
Avgift 
12 §  
För användning av hamnområdet har kommunen rätt att ta avgift 
enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. 
 
Ansvarsbestämmelser 
 13 § 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 
§§, 10 § första stycket eller 11 § kan dömas till penningböter enligt 
3 kap 22 
§ andra stycket i ordningslagen. 
 
I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och 
förverkande. (1971:807) samt föreskrifter meddelade med stöd av 
dessa. 
_______________  
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Föreskrifterna är fastställda av Mönsterås kommunfullmäktige 
2009-11-23, § 101. 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft 2010-01-01 
 
___________ 
 
MÖNSTERÅS KOMMUN  
 

 


