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ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS
KOMMUN
Antagna av kommunfullmäktige den 25 januari 1996, § 10 med stöd av förordningen
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).
Ändrade av kommunfullmäktige den 30 augusti 2001, § 125, den 28 maj 2009, § 94, den 21
mars 2013, § 62, samt den 27 april 2017, § 110.
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 föreskrifter om hur den allmänna ordningen i Lunds kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 18 § har till syfte att hindra att
människors hälsa eller egendom skadas genom användning av pyrotekniska varor.
2§
Om inte annat anges är dessa föreskrifter tillämpliga på alla platser inom kommunen som är
offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen. Bestämmelserna i 18 § st 2
är också tillämpliga på andra än offentliga platser.
För områden, som kommunen har upplåtit till torghandel, gäller också kommunens lokala
föreskrifter om torghandel.
3§
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 9 § första stycket, 10 §,
11 § första stycket och 12 § första stycket bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.
Lastning av varor m m
4§
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 utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras. Trafiken på
platsen får inte onödigtvis hindras eller störas.
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Byggnads- och rivningsarbete, schaktning, grävning m m
5§
Den som är ansvarig för byggnadsarbete, rivningsarbete, schaktning, grävning, tippning av
fyllnadsmassor eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.
Om offentlig plats nedsmutsas i samband med i första stycket omnämnt arbete, åligger det
den för arbetet ansvarige att genast, efter uppmaning av kommunen eller senast så snart arbetena upphört, ombesörja rengöring av platsen.
Containers
6§
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas på en offentlig plats, är
skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress
och telefonnummer.
Häckar, buskar och träd
7§
Häck, buske eller träd får intill en höjd av 2,2 m över marken inte skjuta ut mer än 40 cm över
gångbana, cykelväg eller annan för sådant allmänt trafikändamål upplåten plats och i intet fall
så långt att framkomligheten hindras eller försvåras. Över biltrafikerade körytor får vegetation
av angivet slag inte skjuta ut på lägre höjd än 4,6 m.
Markiser, flaggor och skyltar m m
8§
Skylt, markis, flaggstång eller liknande från byggnad utskjutande anordning får inte anbringas
så att den skjuter ut över gångbana på lägre höjd över marken än 2,5 m eller över körbana på
lägre höjd än 4,6 m.
Banderoller, flaggor dekorationer och dylika anordningar får med sin nedre kant inte ha lägre
höjd över gångbana än 2,5 meter och över körbana eller körbar gångbana 4,6 meter.
Affischering, reklam m m
9§
Affischer, annonser och liknande anslag får inte utan polismyndighetens tillstånd 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.
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Högtalarutsändning
10 §
Information, reklam, propaganda eller andra budskap, som riktar sig till personer på offentliga
platser, får inte ske genom högtalare eller liknande anordningar utan polismyndighetens tillstånd.
Insamling av pengar
11 §
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller dylikt, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
Tillstånd krävs inte för insamling, som skall ske i samband med framförande av gatumusik.
Ambulerande försäljning m m
12 §
Ambulerande försäljning med andra varor än tryckta skrifter, välgörenhets- och demonstrationsmärken och dylikt får inte utan polismyndighetens tillstånd äga rum inom Lunds tätortsområde innanför och i den gräns som omfattar Clemenstorgets norra och östra körbana –
S:t Petri Kyrkogata - Paradisgatan - Tomegapsgatan - Stora Tomegatan - Östra Mårtensgatan
- Råbygatan - Lilla Tvärgatan - Stora Södergatan - Drottensgatan - Grönegatan - Stora Fiskaregatan - Bantorgets södra och västra körbana - Bangatan - Clemenstorgets västra körbana.
Tillstånd krävs även för ambulerande försäljning inom stadsparken och på den del av dessa
gator som gränsar till parken: Ringvägen, Stadsparksgången, Högevallsgatan, Svanegatan,
Gyllenkroks Allé och Malmövägen.
Ambulerande försäljning får inte i något fall äga rum på de platser inom kommunen, som
enligt 2 § andra stycket är upplåtna för torghandel, under den tid som torghandel pågår.
Med ambulerande försäljning avses all gatuförsäljning, även om den tar offentlig plats i
anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och därför inte kräver tillstånd enligt
3 kap 1 § ordningslagen.
Camping
13 §
Inom Skrylleområdet får camping äga rum endast på sådan plats som anvisas genom Skryllegården. Inom de områden i övrigt, som upplåtits för fritidsändamål eller eljest till allmänt begagnande, får camping äga rum endast på de platser och under de tider av året som vederbörande kommunala myndighet bestämmer.
Ytterligare bestämmelser om camping finns i de föreskrifter som länsstyrelsen eller kommunen
fastställt för naturreservat, nationalparker och naturvårdsområden i Lunds kommun.
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Hundar
14 §
Bestämmelser om tillsyn över hundar finns i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och
katter och jaktförordningen (1987:905) samt i de föreskrifter som länsstyrelsen eller
kommunen fastställt för naturreservat, nationalparker och naturvårdsområden inom Lunds
kommun. Härutöver gäller ytterligare de bestämmelser, som anges i 15, 16 och 17 §§ i dessa
föreskrifter.
15 §
Hundar får inte medföras eller tillåtas uppehålla sig på badplats, på allmän lekplats (inbegripet plaskdamm), eller på för fåglar särskilt avsett område i park.
Hundar skall hållas kopplade på följande platser:
-

-

kyrkogård och begravningsplats, skolgård, idrottsplats, campingplats eller annat fritidsområde,
Bantorget, Clemenstorget, Krafts torg, Mårtenstorget, Stortorget, Petriplatsen, Tegnérsplatsen, Universitetsplatsen, Lundagård, Löwengrenska trädgården, Stadsparken, och
området kring Domkyrkan, allt i Lund, och med den utsträckning som utmärkts på den till
dessa föreskrifter hörande kartan,
under tiden fr.o.m. den 1 mars t o m den 15 oktober i övriga parker och särskilt anlagda
grönområden, utom på för hundar särskilt avsett område.

Under löptid skall tikar hållas kopplade på offentlig plats inom hela kommunen, dock inte
inom inhägnade områden.
När en hund inte hålles kopplad skall den vara försedd med halsband, på vilket ägarens namn
och adress eller telefonnummer är tydligt och varaktigt anbragt.
16 §
Föroreningar efter hund på gångbana eller annat för gångtrafiken erforderligt utrymme, i allmän parkmark och på särskilt anlagt motionsspår skall plockas upp.
17 §
Den som är ägare till en hund eller som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller
som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 15 och 16 §§. Dessa
bestämmelser gäller dock inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund
för funktionshindrad person eller polishund i tjänst.
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Pyrotekniska varor
18 §
Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor – fyrverkerier – på offentlig plats med undantag för användande på nyårsafton från klockan 18.00 till därpå följande dag klockan 02.00.
Pyrotekniska varor får inte användas vid nedan förtecknade sjukhus och särskilda boenden
inom respektive anläggnings område och även utanför sådant område inom ett avstånd av 50
meter från byggnad, som är belägen inom området:
i Lund
Universitetssjukhuset (Getingevägen och Sankt Lars-området)
Brunnslyckan, Falkvägen 14, Fäladshöjden, Linegården, Linelyckan, Mårtenslund,
Nibblegården, Norrdala, Papegojelyckan, Reimersdal, Ribbingska, Solbacken, Värpinge, Ärtan
i Dalby
Björkbacken
i Genarp
Solhem
i Södra Sandby
Fästan
i Veberöd
Vevrehemmet
Ridförbud
19 §
Ridning får inte äga rum på anlagda motionsspår. I parker och särskilt anlagda grönområden
får ridning inte ske på annat än därför anvisade stigar och vägar.
Ytterligare bestämmelser om ridning m m finns i de föreskrifter som länsstyrelsen eller
kommunen fastställt för naturreservat, nationalparker och naturvårdsområden inom Lunds
kommun.
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Avgift för användning av offentlig plats
20 §
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 beslutats av kommunfullmäktige.
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
21 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 4-8 §§, 9 § första stycket, 10 §,
11 § första stycket, 12 § första och andra stycket, 13 § första stycket, 15-16 §§, 18 § och 19 §
första stycket kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.
Bestämmelser om förelägganden och förverkande finns i ordningslagen.
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