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Lokala ordningsstadgar 

Lokala ordningsföreskrifter för Vellinge Kommun

Antagna av kommunfullmäktige 1996-03-27 och kompletterade 1998-01-30 Vellinge 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 Vellinge 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. För områden som kommunen har upplåtit till 
torghandel gäller också kommunens separata föreskrifter om torghandel. 

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: 

a lekplatser 

b idrottsplatser 

c badstränder 

d begravningsplatser 

Beträffande c) gäller följande. 

Med badstrand avses följande strandavsnitt med tillhörande sandklitter vilka även markerats på bifogad 
karta, bilaga A. I begreppet badstrand ingår även vattenområdet ut till 1,8 meters djup. 

- västra sidan av norra reveln i Skanör

- stranden söder om hamnen och ner till Ule Nabbe

- avsnittet från Ule Nabbe till vattenskidklubben i Kämpinge med undantag för Falsterbokanalen där 
badförbud råder med undantag för särskilt anordnade badbryggor vid södra pirarmarna där bad får 
förekomma

- stranden vid Öresund från Falsterbokanalen och österut till f.d. "Hanssons brygga" 
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Observera att beträdnadsförbud gäller under viss tid vid norra petsen av norra reveln i Skanör och vid 
Ängsnäset, strandavsnittet mellan Falsterbo och Ljungskogen, i enlighet med föreskrifter för 
naturreservaten Flommen respektive Skanörs Ljung. 

4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 §, 12 § och 14 § 
första stycket, bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Affischering 

10 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på 
sådana väggar, 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. 

Insamling av pengar 

12 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen 
inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När insamlingen ska 
ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 

Förtäring av alkohol

13 § Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom följande områden:

- Torget Vellinge Centrum  

- Bäckatorget i Skanör-Falsterbo 

- Torget i Höllviken, begränsat av Falsterbovägen - N Lillvägen - Videholms Allé, servicecentra 
Postgården och Postiljonen.

Ambulerande försäljning 

14 § För ambulerande försäljning på badstränder krävs polismyndighetens tillstånd. Med ambulerande 
försäljning avses sådan försäljning som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig 
omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen. 

Eldning 

15 § All eldning på stränderna är förbjuden, utom på för ändamålet anordnade grillplatser. 
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Camping 

16 § Camping är förbjuden inom andra områden än den härför iordningställda campingsplatsen 
Ljungens Camping i Falsterbo. 

Badförbud 

17 § Bad är förbjudet inom hamnområdet i Skanör, i närheten av markerade kablar samt i 
Falsterbokanalen med undantag för särskilt anordnade badbryggor vid kanalens södra pirarmar där bad 
får förekomma. 

Hundar 

18 § 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 19 och 20 §§. Det som sägs i dessa 
paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller polishund i tjänst. 

19 § Hundar får inte vistas på badstränder under tiden 15/5 - 31/8 klockan 06.00-20.00. 

20 § Förorening efter hundar ska plockas upp på badstränder, lekplatser och begravningsplatser. 

Ridning 

22 § Under tiden 15 maj - 31 augusti är det förbjudet att rida på badstränder eller särskilt anordnade 
gångbanor till dessa. Med badstrand avses strandavsnitt som redovisas i 3 § i dessa föreskrifter. 

Observera att beträdnadsförbud gäller under viss tid vid norra spetsen av norra reveln i Skanör och vid 
Ängsnäset, strandavsnittet mellan Falsterbo och Ljungskogen, i enlighet med föreskrifter för 
naturreservaten Flommen respektive Skanörs Ljung.
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