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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tingsryds kommun 
 
Tingsryds 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 all-
männa ordningen i Tingsryds kommun ska upprätthållas samt i syfte att förhindra att 
människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska va-
ror. 
 
2 § 
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats en-
ligt ordningslagen om inte annat anges.  
 
Med offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen avses 
1. allmänna vägar, 
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän 
plats och som har upplåtits för sitt ändamål, 
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de 
har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt 
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän 
trafik. 
   Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får föreskriva att an-
läggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, järnvägsområden, be-
gravningsplatser och andra sådana områden, om de inte omfattas av bestämmelserna i 
första stycket, skall jämställas med offentliga platser vid tillämpning av 3 kap. och av 
lokala föreskrifter, under förutsättning att områdena är tillgängliga för allmänheten. 
   Om ett område eller utrymme som avses i första stycket är tillgängligt för allmänheten 
endast under vissa tider, är det offentlig plats under dessa. Detsamma gäller områden 
som omfattas av en föreskrift enligt andra stycket. 
 
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens  
föreskrifter om torghandel.  
 
 
 
 

http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/19931617.htm#K1P2S1#K1P2S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/19931617.htm#K3#K3
http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/19931617.htm#K1P2S1#K1P2S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/19931617.htm#K1P2S2#K1P2S2
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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: 
 
 Plats Sjö  Ort 

 
Friluftsbaden i  Mårslyckesand Tiken Tingsryd 
 Rävabacken Åsnen Urshult 
 Norraryd Hönshyltefjorden Norraryd 
 Blötan Stora Hensjön Hensmåla 
 Yxnanäs Djupasjön Yxnanäs 
 Nabben Linnerydssjön Linneryd 
 Kärrasand Åsnen Kärrasand 
 Ursöbadet Åsnen Väckelsång 
 Kyrkviken Linnerydssjön Linneryd 
 Blötan 

Djupasjön 
Flåboda 
Kuppersmåla 
Laxasand 
Midingsbråte 
Näset 

Stora Hensjön 
Djupasjön 
Vikholmen 
Kuppersjön 
Mien 
Mien 
Sandsjön 

Blötan 
Yxnanäs 
Flåboda 
Kuppersmåla 
Midingstorp 
Midingsbråte 
Södra Sandsjö 

    
Bygdegårdsområdet i  Tingsryd (Mårdslycke 1:72)  
 Gäddeviksås (Gäddeviksås 1:48)  
 Vemboö (Kärrasand 2:2)  
 Rävemåla  (Rävemåla 1:57)  
    
Marknadsplatsen i Linneryd (Rolsmo Södergård 1:30) 

 
 
Samtliga idrottsplatser i kommunen.  
 
De elbelysta motionsspåren i Tingsryd, Urshult, Väckelsång, Linneryd och Konga. 
 
 

4 § 
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 6 §, 11 §, 16 § 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 åtgär-
den göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenhe-
ter genom damm, spill eller dålig lukt. 
 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsut-
rustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras. 
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Störande buller  
6 §  
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser t ex stenkrossning, 
pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.  
 
Containrar 
7 §  
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller annan återvinningsbehållare, 
som ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med 
ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. Godkända re-
flexer ska anbringas på containern. 
 
 
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 2,20 meter eller över en 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 an-
ordningar 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. 
 
Högtalarutsändning  
10 §   
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på of-
fentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyn-
digheten. 
 
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 till-
ställning. 
 
Polismyndighetens tillstånd behövs inte när skolklasser samlar in pengar till hjälporga-
nisationer eller liknande. När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatu-
musik krävs inte tillstånd. 
 
Camping  
12 § 
Camping får inte ske på området för de särskilt anordnade friluftsbaden i Blötan, Stora 
Hensjön och Ursöbadet, Åsnen. 
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Hundar och katter 
13 § 
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som 
endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelser i 14 och 15 §§. Det 
som stadgas om hund i följande paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad per-
son, för polishund i tjänst eller för godkända signal- och servicehundar. 
 
För hundar och katter gäller lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. 
 
14 § 
Hundar ska hållas kopplade inom följande områder: 
 
De elbelysta motionsspåren i Tingsryd, Urshult, Väckelsång, Linneryd och Konga. 
 
På torgen i Tingsryd och Ryd medan torghandel pågår samt under hela året i park och 
plantering. 
 
Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade  
områden. 
 
När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress 
och telefonnummer. 
 
Hundar får inte vistas på begravningsplatser, om inte annat anges vid begravningsplat-
sen, samt friluftsbaden enligt § 3 och lekplatser. 
 
Katter får inte vistas på lekplatser. 
 
15 § 
Föroreningar efter hundar ska plockas upp på offentliga platser.  
 
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
16 §  
Användning av pyrotekniska varor tillåts bara från kl 12.00 påskafton, valborgsmässo-
afton och nyårsafton samt därpå följande dag till kl 03.00. Under övriga tider på året 
krävs tillstånd av polismyndigheten.  
 
Skjutning  
17 §  
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på offentliga platser inom 
detaljplanelagt område. 
 
Ridning och löpning 
18 § 
Ridning får inte ske i följande motionsspår: De elbelysta motionsspåren i Tingsryd, Ur-
shult, Väckelsång, Linneryd och Konga. 
 
Löpning och gång är förbjudet i följande anlagda skidspår: Ovannämnda elbelysta mo-
tionsspår. 
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Häckar och dylikt 
19 § 
Fastighetsägare skall tillse att brevlådor, grindar eller växtlighet på tomten inte hindrar 
framkomligheten eller sikten för trafikanter eller utgör hinder för maskinell renhållning 
av gata, gångbana eller annan offentlig plats utanför tomtområde. Fastighetsägare ska 
också tillse att växtligheten på dennes tomt inte skymmer gatubelysning. 
Häckar, staket och dylikt får ej vara högre än 80 cm över körbana på en sträcka av  
10 m från korsning. På ingen gatudel får grenar från träd, buskar och dylikt finnas på 
lägre höjd över gångbana eller cykelbana än 3,20 m och 4.60 över körbana. 
 
Förtäring av alkohol 
20 § 
Förtäring av spritdrycker, vin och starköl är förbjuden på offentlig plats, annat än i sam-
band med tillåten servering, inom ett område i Tingsryds tätort med begränsning som 
framgår av bifogad karta.  
 
Adressnummerskylt 
21 § 
Byggnad, som blivit åsatt adressnummer, skall vara försedd med särskild adressnum-
merskylt. Sådan skylt skall uppsättas på väl synlig plats tätt ovanför eller vid sidan av 
byggnadens ingång.  
 
Avgift för att använda offentlig plats 
22 §  
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 kommun-
fullmäktige. 
 
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
23 § 
 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en lokal ordningsföreskrift kan 
dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. 
 
________ 
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