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Borgholms 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 och säkerheten i Borgholms 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. Bestämmelserna i 19 § är även
tillämplig på andra än offentlig plats inom kommunen.
För områden som kommunen upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om
torghandel.
3§
Vid tillämpning 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. anläggningar för utomhusidrott
b. anläggningar för rörligt friluftsliv såsom badplatser, lekplatser, skolgårdar,
campingplatser, naturisbanor, motionsspår, vandringsleder, småbåtshamnar
2. Begravningsplatser

Lastning av varor m.m.
4§
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra
vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom buller,
damm, spill eller dålig lukt.
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att så att brandposter, brandvägar,
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete
hindras.
Lastpallar, emballage och liknande får inte förvaras på offentlig platsmark.
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Schaktning, grävning m.m.
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 ett sådant sätt att
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.
Innan arbeten enligt ovanstående stycke sker, ska tillstånd för arbetena sökas hos
servicechefen på Borgholm Energi AB.

Störande buller
6§
Arbeten som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex maskingrävning,
stenkrossning, pålning och nitning, samt sådant arbete där kompressorer, pneumatiska borrar
och liknande motordrivna verktyg och redskap används får inte utan polismyndighetens tillstånd
äga rum på söndagar och helgdagar eller på vardagar mellan klockan 21:00 och 07:00.

Containrar m.m.
7§
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, återvinningsbehållare o dyl, som ska ställas
upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern eller behållaren med ägarens
eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.
Container eller återvinningsbehållare som placeras på gata, väg eller annan plats där trafik
förekommer ska placeras på sådant sätt att olägenhet inte uppkommer för trafik samt vara
försedda med godkända reflexer.
Container ska vara täckta och/eller vara placerade på sådant avstånd från intilliggande
byggnader att en i containern uppkommen brand, inte hotar sprida sig till någon byggnad.
Tillstånd för utplacering av container på offentlig plats ska sökas hos servicechefen på
Borgholm Energi AB.

Markiser, flaggor och skyltar
8§
Markiser, flaggstänger, flaggor, skyltar, reklamanordningar eller liknande får inte sättas upp så
att deras underkant skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,50 meter eller över en
körbana på lägre höjd än 5,00 meter. Vägmärken och trafiksignaler får inte skymmas. Ovan
nämnda anordningar får inte heller placeras på ledstråk.
Trådledningar eller banderoller får inte spännas över offentlig plats utan polismyndighetens
tillstånd.
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Tillstånd från polismyndigheten krävs för övriga reklamanordningar t ex trottoarpratare
(trottoarskyltar) på offentlig plats.

Affischering
9§
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd från polismyndigheten sättas upp
på husväggar, staket, stolpar, vägbroar, träd, sopkärl 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.

Insamling av pengar
10 §
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
Polismyndighetens tillstånd krävs inte när pengar samlas in till hjälporganisation m m. När
insamling ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

Högtalarutsändning
11 §
Information, reklam, propaganda, musik eller andra budskap som riktar sig till personer på
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Förtäring av alkohol
12 §
Alkoholhaltiga drycker såsom spritdrycker, vin, starköl och starkcider får inte förtäras på offentlig
plats inom centrala Borgholm och Köpingsvik annat än i samband med tillåten utskänkning av
sådana drycker

Ambulerande försäljning
13 §
Ambulerande försäljning får inte ske i Borgholm och Köpingsvik inom det område som
markerats på kartbilaga 1 och 2.
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Tillstånd behövs inte för försäljning av tryckta skrifter och välgörenhets- och demonstrationsmärken.
Förbudet avser den allmänna platsmark som ägs av kommunen.
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk
endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap 1 §
Ordningslagen.

Camping
14 §
Med camping avses övernattning i tält, husvagn, husbil, bil eller liknande.
Camping får endast ske på de offentliga platser som av kommunen godkänts för detta ändamål
och under de tider på året som kommunen bestämmer.
Ställplatser för husbilar finns vid hamnarna i Böda och Kårehamn. Parkering för personbilar
klass 2 finns vid hamnarna i Borgholm, Byxelkrok, Källa, Nabbelund, Sandvik och Stora Rör.
Riktlinjer för brandskydd och avstånd mellan campingenheter i enlighet med lag (2003:778)om
skydd mot olyckor finns i SRVFS 2004:12 ”Allmänna råd och kommentarer om brandskydd vid
campinganläggningar”. Tillsynsmyndighet i brandskyddsfrågor är räddningsnämnden.

Hundar
15 §
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 §§ 16 och 17. Det som sägs i
dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för
funktionshindrad person, eller för hund i polis- eller tulltjänst.
16 §
Hundar ska hållas kopplade inom följande områden: försäljningsplatser, torghandelsplatser,
idrottsanläggningar, campingplatser samt i övriga områden där hunds närvaro kan vålla
olägenhet.
Hund som inte hålls kopplad ska ha halsband med ägarens namn, adress och telefonnummer.
Detta gäller inte om hunden är ID-märkt.
Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade
områden.
Hundar får inte vistas på begravningsplatser eller på kommunens lekplatser. Under tiden 1 juni
– 31 augusti får hundar inte vistas på allmänna badplatser.
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Hund, som anträffas lös under omständigheter eller tid, som strider mot denna paragraf, får
omhändertas av polisen.
17 §
Inom offentlig plats ska fast förorening efter hundar plockas från gång- resp. cykelbana, gata,
torg och i anlagda parker inom detaljplanelagt område, grönområden där allmänheten vistas i
större omfattning samt inom områden av friluftskaraktär.
Föroreningen ska placeras i därför avsedda behållare och soptunnor och inte i papperskorgar.

Katter
18 §
Ägare till katt ska på lämpligt sätt utöva tillsyn över sitt djur inom tätbebyggt område och så
långt som möjligt motverka olägenhet.
Denna tillsyn gäller företrädesvis område inom detaljplan.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
19 §
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från vårdcentraler,
vårdhem, äldreboende och ålderdomshem samt närmare än 25 meter från bostadshus. Med
användande menas avfyrningsplats och beräknad nedslagsplats.
Användande av fyrverkerier, förutom undantag på tider i enlighet med nedanstående stycke,
kräver tillstånd från polismyndigheten.
På påskafton, valborgsmässoafton samt nyårsafton från klockan 20:00 fram till klockan 01:00
påföljande dag får pyrotekniska varor användas utan tillstånd från polismyndigheten med
undantag för Borgholms torg.

Sprängning, skjutning med eldvapen m.m.
20 §
Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen inom område
som omfattas av detaljplan samt område med tätbebyggelse.
21 §
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på offentlig plats och därmed
jämställd plats enligt 3 §.
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Undantag från förbud
22 §
Kommunstyrelsen får i särskilda fall meddela undantag från bestämmelse i de lokala
ordningsföreskrifterna för Borgholms kommun.

Avgifter för att använda offentlig plats.
23 §
För användning av offentlig plats, som står under kommunens förvaltning och områden som
kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de taxor som
har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift.
24 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av dessa föreskrifter kan dömas till
penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket Ordningslagen.
I Ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
____________________
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