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Torsås kommuns föreskrifter om ändring i lokala 
ordningsföreskrifter 
 
 
Kommunfullmäktige i Torsås kommun har den 14 mars 2016, § 43, 
antagit förslag att ändra 3 1b och 15 § §i de för kommunen gällande lokala 
ordningsföreskrifterna. Kommunen har i enlighet med 3 kap. 13 § 
ordningslagen (1993:1617) anmält beslutet till länsstyrelsen. Till följd 
härav får de för Torsås kommuns gällande ”Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Torsås kommun” följande lydelse.   
 
§ 1 
 
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde  
 
Grundläggande bestämmelser och allmän ordning och säkerhet på 
offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617). 
 
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om 
hur den i allmänna ordningen Torsås kommun skall upprätthållas. 
Bestämmelserna i 15 § har till syfte att hindra att människors hälsa och 
egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.  
 
§ 2  
 
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är 
offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket punkterna 1-4 i 
ordningslagen, om inte annat anges.  
 
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också 
kommunens lokala föreskrifter för torghandel.  
 
§ 3  
 
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, 
med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden och 
anläggningar jämställas med offentlig plats:  
1. Av kommunen för allmänheten upplåtna eller underhållna  
a)anläggningar för utomhusidrott 
b) anläggningar för rörligt friluftsliv såsom badplatser som Skärgöl, 
Fulvik, Badudden i Bergkvara och Dalskär, parker och grönområde, 
motionsspår, vandringsleder, småbåtshamn 
c)begravningsplatser. 
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§ 4 Lastning och lossning av varor med mera 
  
Den som ansvarar för lastning, forsling, lossning och annan hantering av 
gods med mera ska göra vad som behövs för att undvika att allmänheten 
utsätts för tillfälliga spill eller dålig lukt. Avlastning och uppläggning av 
gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och 
utrymmningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.  
 
§ 5 Schaktning, grävning med mera  
 
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.  
 
§ 6 Containrar  
 
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp 
på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens 
eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.  
Det ska också finnas godkända reflexer på containern.  
 
§7 Markiser, flaggor och skyltar och banderoller 
 
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en 
gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd 
än 5 meter. Markiser får inte skymma vägmärke. För att sätta upp 
banderoller krävs tillstånd av polismyndigheten.   
 
§ 8 Affischering  
 
Affischering, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av 
polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller 
liknande som vetter mot offentlig plats. 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 tillkännagivanden som avser näringsidkarens 
rörelse på byggnad där rörelsen finns.  
Uppställning av reklam såsom skyltar och liknande får inte påverka 
framkomligheten för allmänheten och ska placeras på sådant sätt att det 
inte blir ett problem för synskadade eller personer med 
funktionsnedsättning.  
 
För tillståndspliktig affischering gäller dessutom krav på nedtagning 
senast inom en vecka efter evenemangets slut.  
 
§ 9 Högtalarutsändning 
 
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.  
 
§ 10 Förtäring av alkohol 
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Det är förbjudet att inta spritdrycker, vin och starköl på allmän plats i 
tätorten, Torget i Torsås, längs Allfargatan dess trottoar/sidoområde 
räknat från missionskyrkan till Torsås kyrka, Kalmarvägen räknat från 
Lunnagatan till Allfargatan samt grönområdet vid korsningen Postgatan – 
Badhusgatan i Torsås. Förbudet gäller även inom skolans område och 
kommunens lekplatser.  
 
Förbud att inta alkoholdrycker gäller inte serveringsområden med särskilt 
tillstånd.   
 
§ 11 Förhindrande av fara 
 
Ägaren eller innehavaren av en byggnad eller konstruktion eller en 
företrädare för dem skall se till att snö is eller något annat föremål som 
faller ner från byggnaden eller konstruktionen inte medför fara för 
människor eller egendom.  
 
§ 12 Djur 
 
 
För bevarande av allmän ordning och säkerhet skall ägaren eller 
innehavaren av en hund  
 
1) hålla hunden kopplad inom tätorter, 
2) se till att hunden inte kommer ut på motionsslinger eller andra liknande 
löparbanor okopplad och inte alls på begravningsplatser, ute på allmänna 
badstränder, på områden reserverade som lekplats för barn, på torg under 
torgtid eller på idrotts- och campingplatser, om det inte är särskilt tillåtet, 
3) se till att hundens exkrementer inte lämnas kvar i miljön inom 
detaljplanelagda områden, campingplatser, lekplatser, motionsspår och 
bollplaner.  
 
Vad som bestäms i 1 mom. 1 och 2 punkten gäller inte hundar i statens 
ägo som används vid tjänsteutövning, hundar som i bevakningsuppgifter 
används av väktare, skolade räddningshundar som utför serviceuppgifter, 
assistenthundar för funktionshindrade eller synskadades ledarhundar. 
 
Vad som bestäms i 1 mom. 2 punkten gäller även katter. Vad som bestäms 
i 1 mom. 1 och 2 punkten gäller även hästar samt i tillämpliga delar andra 
husdjur eller sällskapsdjur. 
 
Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte 
inom inhägnat område.  
 
Hund/katt som inte hålls kopplad skall ha halsband med ägarens namn, 
adress och telefonnummer. Alternativt skall hunden/katten vara öron- eller 
chipmärkt.  
 
Hund som anträffas lös under omständigheter eller tid, som strider mot 
denna paragraf, får omhändertas av polisen.  
 
§ 13 Ormar, spindlar med mera  
 
Reptiler, spindlar, skorpioner m.m. skall förvaras i låsta burar.  
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§ 14 Ridning & Mopedkörning  
 
Det är förbjudet att rida och att köra med hästfordon eller andra 
motsvarande fordon såsom bland annat moped på motionsslingor och 
andra liknande löpbanor, på idrottsplaner, om inte annat har angetts.  
 
Hästridning är tillåten på de kommunala gång- och cykelbanor som 
uppmäter en sådan storlek att varken fotgängare eller cyklisters säkerhet 
riskeras. Framfarten ska anpassas med särskild hänsyn till fotgängare och 
cyklister. 
 
Mopedkörning är inte tillåten på kommunala gång- och cykelbanor.  
 
§ 15 Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor  
 
Det är föbjudet att använda pyrotekniska varor utan tillstånd av 
polismyndigheten. Det är även förbjudet att använda pyrotekniska varor 
när eldningsförbud råder samt på kyrkogårdar. På påskafton, 
valborgsmässoafton samt nyårsafton från klockan 20.00 fram till klockan 
01.00 påföljande dag får pyrotekniska varor användas utan tillstånd av 
polismyndigheten. Avfyrningsplats eller beräknad nedslagsplats får inte 
vara närmare bostadsbyggnad än 25 meter.   
 
§ 16 Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 
ovanstående föreskrifter kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § 
andra stycket ordningslagen.  
 
I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och 
förverkande.   
______________________________ 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 5 april 2016.  
 
 
 
Torsås kommun        


