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De allmänna lokala ordningsföreskrifterna syftar till att skapa allmän ordning och säkerhet på 
offentlig plats. Ordningsföreskrifterna bestämmer även vilka områden bestämmelserna ska gälla 
på. 

 

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 och hur den allmänna 
ordningen på offentlig plats i Höörs kommun ska upprätthållas. Bestämmelserna i § 21 har som 
syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av 
pyrotekniska varor i Höörs kommun. 

§ 2.  
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 
ordningslagen om inte annat anges. Plats som anges i bestämmelserna och som inte är offentlig 
plats ska anses likställd med offentlig plats. 

Följande platser är offentlig plats enligt ordningslagen:  

 
• allmänna vägar 
• gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och 

som har upplåtits för sitt ändamål 
• områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamn- verksamhet, om de har 

upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten 
• andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik 

 

Lastning av varor m.m. 

§ 3.  
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.  
 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläcknings-utrustningar 
och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.  

§ 4.  
Upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat 
liknande arbete på offentlig plats kräver grävningstillstånd av Höörs kommun. 

Störande buller 

§ 5.  
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentlig plats, t.ex. stenkrossning, pålning och 
nitning får inte ske utan tillstånd från Polisen. 
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Containrar 

§ 6.   
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container som ska ställas på en offentlig plats är skyldig 
att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och 
telefonnummer. 

Container, byggbodar, byggnadsställningar, kranbilar och liknande får inte ställas på offentlig plats 
utan tillstånd från Polisen. 

För uppställning av byggbodar på offentlig plats krävs även bygglov från byggmyndigheten i Höörs 
kommun. 

Markiser, flaggor och skyltar m.m. 

§ 7.   
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd 
än 3,0 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,60 meter eller så att de riskerar att hindra 
allmän trafik eller utgöra fara för förbipasserande. 
 
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. ”Gatupratare” på 
offentlig plats kräver alltid polisens tillstånd. 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 (detta avser ej de tillstånd som krävs enligt plan- och 
bygglagen).  

Högtalarutsändning 

§ 8.   
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentlig plats, 
får inte ske genom högtalare, megafon eller liknande utan tillstånd från Polisen. 

Insamling av pengar 

§ 9.   
Insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig plats får inte ske utan tillstånd från Polisen. 
Tillstånd krävs inte för insamling som utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller 
offentlig tillställning. Tillstånd krävs inte heller för insamling som sker i samband med framförande 
av gatumusik. 

Camping 

§ 10.   
Camping får inte ske på offentlig plats. 
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Fiskeförbud 

§ 11.   
Det är inte tillåtet att fiska i Brännemölladammen, dammarna vid Enebacken och Tjurasjö. 

Hästar 

§ 12.   
Föroreningar efter hästar ska plockas upp inom de områden i Höörs tätort som markeras på bilagda 
kartor, bilaga 1 A och B. 

§ 13.  
Det är inte tillåtet att rida i elljusspåret vid Jeppavallen och på motionsspåren i Fogdarödsskogen. 

Hästar får inte vistas på bad- och båtplatsen i Sätofta, Gamla Bo Badplats, Vaxsjöns badplats, Östra 
badplatsen Dagstorpssjön, Västra badplatsen Dagstorpssjön samt badplatsen i Tjörnarp under tiden 
den 1 juni till och med den 30 september. 

Hundar 

§ 14.   
Ägare till hund, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande och den som endast 
tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 15-20 §§. 16-17 §§ gäller inte för 
ledarhund för synskadad, service- och signalhundar eller för polishund i tjänst. 

§ 15.   
Hundar ska hållas kopplade på: 

• De delar av centrala Höör som framgår av bilagd karta, bilaga 2 A 

• Begravningsplatser och kyrkogårdar 

• Idrottsplatserna i Snogeröd, Maglasäte, Norra Rörum, Tjörnarp och Orup 

• Lekplatser och utegym 

• Vaxsjönslingan 

• Elljusspåret på Jeppavallen 

• Kvarnbäcksslingan 

§ 16.  
Hundar får inte vistas på bad- och båtplatsen i Sätofta, Gamla Bo Badplats, Vaxsjöns badplats, Östra 
badplatsen Dagstorpssjön och badplatsen i Tjörnarp under tiden den 1 juni till och med den 30 
september.  

Dispens kan efter ansökan meddelas av kultur- och fritidsnämnden till hundförening för utbildning 
och tävling.  
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§ 17.   
Föroreningar efter hundar ska plockas upp inom/på: 

• De delar av centrala Höör som framgår av bilagd karta, bilaga 2 B. 

• Begravningsplatser och kyrkogårdar 

• Idrottsplatserna i Snogeröd, Maglasäte, Norra Rörum, Tjörnarp och Orup. 

• Lekplatser 

• Vaxsjönslingan 

• Elljusspåret på Jeppavallen 

• Kvarnbäcksslingan 

• Asfalterade gång- och cykelvägar i tättbebyggda områden 

§ 18.  
Hund ska vara märkt genom chippmärkning, öronmärkning, halsband eller på annat sätt som gör 
det möjligt att kontakta ägaren. 

§ 19.  
Under löptid ska tikar hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. 

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 

§ 20.   
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte användas på offentlig plats eller på förskolor, 
skolor och särskilda boenden utan tillstånd från Polisen. 
 
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får användas på offentlig plats efter tillstånd från Polisen 
från nyårsafton kl. 23:00 till nyårsdagen kl. 01:00. 

Sprängning och skjutning med eldvapen m.m. 

§ 21.   
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på offentlig plats utan tillstånd från 
kommunen. Sprängning och skjutning med eldvapen i övrigt regleras av ordningslagen. 

Avgift för att använda offentlig plats 

§ 22.   
Kommunen har rätt att ta ut en avgift för användning av offentlig plats enligt de grunder som 
beslutats av kommunfullmäktige.  
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Överträdelse av allmänna lokala ordningsföreskrifter 

§ 23.   
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av §§ 4-23 kan dömas till penningböter 
enligt 3 kap. 22 § 2 st ordningslagen (1993:1617).  I ordningslagen finns också bestämmelser om 
föreläggande och förverkande. 
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