
Malmöhus läns författningssamling 
 
Skurups Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Skurups kommun; 
 
Beslutade av kommunfullmäktige 2012-10-29 
 
Skurups 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 Skurups kommun ska 
upprätthållas. Bestämmelserna i 22 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller 
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 1-4 ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelsen i 21 § är 
även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen. 

 
3 § Vid tillämningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap 

2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: 
  
 Stadsparken i Skurup, Friluftsbadet i Skurup, Friluftsområdet Bräknehus, 

Marknadsplatsen ( under Skurups marknad ), badplatsen Mossby och Mossbystrand, 
Bingsmarkens campingplats och badplats, Idrottsplatserna i Skurup, Rydsgård, Skivarp 
och Abbekås samt begravningsplatserna i kommunen. 

 
4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 § 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 och utrymningar 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. Arbetsplatsen ska avgränsas på ett 
tillfredsställande sätt med bockar eller andra hinder. Enbart linor är i allmänhet inte 
tillräckligt inom detaljplanelagt område. 

 
 
Störande buller 
 
7 §  Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser t.ex. stenkrossning, 

pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 
 
 
Markiser, flaggor och skyltar 
 
8 §  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 körbana på lägre höjd än 4,50 meter. 
 
 
Affischering  
 
9 § Affischer, 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 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, fåt 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 insamling inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller 
offentlig tillställning.  
Polismyndighetens tillstånd erfordras inte för insamling av pengar då detta sker i 
samband med framförande av gatumusik.  
 
 
 
 



Förtäring av alkohol 
 
12 §  Spritdrycker, vin, starköl får inte förtäras inom följande områden: 
 Stortorget, Gågatan i Skurup, Erikstorget, Stadsparken i Skurup, marknadsplatsen 

(under Skurups marknad), tåg-och bussterminalen i Skurup (pågatågsstationen), tåg och 
bussterminalen i Rydsgård, friluftsbadet i Skurup, torget i Skivarp samt idrottsplatserna i 
kommunen. 

 
 
Camping 
 
13 § Camping hänvisas till Bingsmarkens campingplats ( bilaga 1). 
 
 
Badförbud 
 
14 §  Bad är förbjudet inom hamnområdet i Abbekås hamn, förutom på särskilt markerad och 

skyltad plats. Hamnområdet avgränsas i hamnordning för Abbekås hamn och i 
detaljplan för Abbekås hamn.  

 
 
Hundar 
 
15 §  Om tillsyn över hundar och katter finns bestämmelser i lagen (1943:459) om tillsyn över 

hundar och katter. Hundens ägare, den som tagit emot hunden för underhåll eller 
nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelser 
i §§ 16-18 kommunens ordningsföreskrifter. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte 
för ledarhund för synskadad person eller för tjänstehund under offentlig yrkesutövning. 

 
16 § Förbud föreligger mot att medtaga hund till kommunens badplatser i Mossby och 

Mossbystrand under tiden 15 april–15 oktober. 
 
17 §  Hundar skall hållas kopplade inom följande områden: 
 
 Skurups tätort inom markerat område på bifogade karta. (Bilaga 2) 
 

Bingsmarkens camping och angränsande strand och 500 meter öster och 500 meter 
väster om campingplatsen under tiden 15 april-15 oktober. 
 
Tikar skall under löptid kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade 
områden. 
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress 
och telefonnummer.  
Hundar får inte vistas på begravningsplatser. 
 
 

 
 
 
 



18 § Inom följande områden skall föroreningar efter hundar plockas upp: 
Skurups tätort inom markerat område på bifogade karta. ( Bilaga 2 ). 
Skivarps tätort inom markerat område på bifogade karta. ( Bilaga 3 ). 
Rydsgårds tätort inom markerat område på bifogade karta. ( Bilaga 4 ). 
Abbekås tätort inom markerat område på bifogade karta. ( Bilaga 5 ). 
Motionsslingan i Bräknehus. 
Bingsmarkens campingplats och angränsande strand 500 meter öster och 500 meter 
väster om campingplatsen. 
Badplatserna i Mossby och Mossbystrand under tiden 15 oktober – 15 april. 

 
 
Ridning 
 
19 § Ridning får inte ske i motionsspåret i Bräknehus 
 
20 § Ridning är förbjuden under tiden 15 april-15 oktober på följande platser: 
 

Badplatserna i Mossby och Mossbystrand  –  i öster till kommungränsen och västerut till 
Skivarpsån. 
 
Bingsmarkens campingplats och angränsande strand i sträckning 500 meter i öster och 
västerut till Tullstorpsåns mynning (kommungränsen till Trelleborg). 

 
 
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 
 
21 §  Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda fyrverkeri eller andra 

pyrotekniska varor på offentlig plats. 
Fyrverkeri eller andra pyrotekniska varor får användas på offentlig plats utan 
polismyndighetens tillstånd endast mellan kl. 18.00 och 02.00 på valborgsmässoafton, 
påskafton och nyårsafton. Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och 
övriga omständigheter.  
 
 

Avgift för att använda offentlig plats 
 
22 §  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 

 
23 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 9 § första stycket , 

10 §, 11 § första stycket, 12 §, 13 och 14 §§, 16-21 §§ kan dömas till penningböter 
enligt 3 kap. 22 § i andra stycket ordningslagen. 
 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 
                                                                      _________________ 
 



Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2012. 
 
SKURUPS KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 
 
 
Bilaga 1 
 
Ordningsföreskrifter för Bingsmarkens camping 
 
Campingplatsen är öppen för tält- och husvagnscamping under tiden 1 maj-31 augusti. 
 
Uppställning av tält och husvagnar får ske TIDIGAST 1 vecka före öppningsdagen. 
 
Endast besiktigade husvagnar får ställas upp. 
 
Området är öppet mellan kl. 06.00-23.00. Fordon får ej föras in eller ut på området mellan lö. 
23.00-06.00. 
 
Oljud, buller, musik eller annat som kan hänföras till sanitär olägenhet får ej förekomma. 
Mellan kl. 23.00-06.00 söndag - torsdag samt kl. 24.00-07.00 fredag – lördag skalltystnad 
råda. Undantag från detta gäller vid särskilda aktiviteter som sanktionerats av arrendator eller 
turist- och fritidsnämnden. 
 
Barn och ungdom under 15 år får inte själva campa utan målsmans skriftliga tillstånd. 
 
Till varje plats får medföras ENDAST EN BIL. Besökare till hyresgästen SKALL använda 
parkeringen vid kiosken. 
 
Campinggäster skall följa arrendatorns eller av denna utsedd annan persons anvisningar och 
bestämmelser. 
 
Avståndet mellan husvagnarna (med eller utan tält) SKALL ovillkorligen vara 4 meter. 
Däremellan får en bil uppställas. 
 
Långtidscampare som lämnar sin plats tom FÅR EJ HYRA UT DEN I ANDRA HAND utan 
SKALL anmäla detta till kiosken. Arrendatorn har sedan rätt att hyra ut platsen under 
motsvarande tid. Platsen skall under denna tid lämnas HELT TOM. 
 
Det är förbjudet att sätta upp stolpar och plank. Vindskydd o.d skall vara enkelt uppsatta och 
får inte hindra framkomligheten för utryckningsfordon.  
 
Plantering och sådd får endast göras i krukor, lådor o.d. 
 
Inkoppling på annans eluttag är förbjuden. Uttagen är försedda med 10 ampére säkringar. 
 
Nyckel till köket avhämtas i kiosken. 
 



För tillgång till områdets tvättmaskin erläggs en avgift som fastställs av turist- och 
fritidsnämnden. 
 
Köksavfall o.d. skall läggas i härför avsedda sopsäckar eller containers. 
 
Latrinkärl skall tömmas i härför avsedd utslagsvask. 
 
Avloppsvatten från husvagnarna skall samlas i tätslutande kärl. 
Hundar och andra husdjur får ej förorena eller vistas lösas inom fritidsområdet och de får ej 
heller bada i havet. 
 
Hästar får inte vistas inom fritidsområdet såvida de inte ingår i särskilt anordnade aktiviteter 
sanktionerade av arrendatorn eller turist- och fritids nämnden. 
 
Annan försäljningsverksamhet inom fast. Dybäck 42:56 och 42:30 än den arrendatorn 
bedriver är förbjuden utan turist- och fritidsnämndens tillstånd samt godkännande från miljö- 
och hälsoskyddsnämnden. 
 
Campinggäst som ej erlägger fastställd hyra eller på annat sätt bryter mot föreskrifterna 
avvisas. 
 
All skadegörelse beivras. 
 
Nycklarna till eluttagen SKALL ovillkorligen återlämnas till arrendatorn senast 1 vecka efter 
officiell stängning. 
 
Borttagning av tält och husvagnar, trätrallar o.d. SKALL ske senast 1 vecka efetr officiell 
stängning. 
 
Campinggäst skall före avflyttning noggrant städa och återställa campingtomten i det skick 
den var vid tillträdet. 
 
Samtliga elanslutningar skall vara utförda enligt gällande föreskrifter. 
 
 
 
 
 
 










