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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ödeshögs kom-
mun 

 
Ersätter tidigare lokala ordningsföreskrifter 05FS 1997:11 
Beslutade av kommunfullmäktige 2013-10-28, § 76 
Gällande från 2014-01-01 
 
Ödeshögs 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 of-
fentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617). 
 
Om förbud mot nedskräpning på offentlig plats gäller bestämmelserna i 
15 kap. 30 § miljöbalken (1998:808) 
 
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om 
hur den allmänna ordningen i Ödeshögs kommun ska upprätthållas. 
 
2 § 
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är of-
fentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen (1993:1617) 
om inte annat anges. 
 
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också 
kommunens föreskrifter om torghandel. 
 
3 § 
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och dessa före-
skrifter ska, med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen 
(1993:1617) markerad kommunal mark enligt kartbilagorna a-d jämställas 
med offentlig plats.  
 
Vidare ska med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen 
(1993:1617) inom Ödeshögs kommun belägna begravningsplatser, kyr-
kogårdar, idrottsplatser badplatser och andra anläggningar i enlighet med 
kartbilagorna e-p jämställas med offentlig plats. 
 
Vidare ska kommunal gatu-, parkerings- och parkmark inom detaljplane-
lagt område jämställas med offentlig plats. 
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4 § 
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7, 
9,13,14,15,16,23 och 24 paragraferna bör kommunen ges tillfälle att yttra 
sig. 
 

Lastning av varor m m 
 
5 § 
Vid lastning, transportering, lossning och annan hantering av gods ska 
den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika 
att människor utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill 
och/eller dålig lukt. 
 
Råder tveksamhet om ett visst arbete kan orsaka besvär ska kommunens 
miljöenhet och/eller räddningstjänsten kontaktas innan arbetet påbörjas. 
 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att 
räddningstjänstens arbete hindras eller försvåras. 
 

Schaktning, grävning m m 
 
6 § 
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. 
 

Störande buller 
 
7 § 
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser,  
t ex stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighe-
tens tillstånd. 
 

Vedhantering och användning av motoriserade trädgårdsredskap 
 
8 § 
Inom områden med detaljplan får vedkapning och annan hantering av 
ved liksom användning av motoriserade trädgårdsredskap typ gräsklippa-
re, trimmers, röjsågar och liknande inte ske före kl 0700 och efter kl 2000 
vardagar eller före kl 1000 och efter kl 1800 övriga dagar. 
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Containrar 
 
9 § 
Den som ska ställa upp en container på offentlig plats måste ha tillstånd 
av polismyndigheten. 
 
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container som ska ställas upp på 
en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens el-
ler nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. Vid upp-
ställning av container ska avstånd till byggnad väljas så att risken för 
brandspridning minimeras. 
 

Adressnummerskyltar 
10 § 
Varje fastighet som tilldelats adressnummer bör vara försedd med sär-
skild adressnummerskylt. Sådan skylt ska sättas upp på lämplig plats vid 
ingång eller infart och vara väl synlig. 
 
Finns det till en byggnad två(2) eller flera in- eller uppgångar ska dessa 
markeras med skilda nummer eller beteckningar av lämpligt slag och 
uppsättas på sådant sätt att de är väl synliga. 
 
Skyltar beskrivna i denna paragraf bekostas av fastighetsägaren. 
 

Markiser, flaggor och skyltar 
 
11 § 
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över 
en gångbana på lägre höjd än 3,00 meter eller över en körbana på lägre 
höjd än 4,60 meter. 
 

Fastighetsägares ansvar för trafiksäkerhet och framkomlighet 
 
12 § 
Utfart mot gata 
Vid utfarten får mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskym-
mande föremål inte vara högre än 80 cm. Sikten skall vara fri minst 2,5 
meter från gatan eller gångbanan in på tomten respektive utmed gatan på 
ömse sidor om utfarten. 
 
Innehavare av hörntomt 
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Mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål får 
inte vara högre än 80 cm över gatan i på en sträcka om minst 10 meter åt 
vardera hållet på tomthörnet räknat. Detta gäller även om tomten ligger 
vid gång- eller cykelväg. 
 
Tomt intill gata 
Häck skall växa inom eget tomtområde. Är buskarna för stora kan fot-
gängare samt cyklister tvingas ut på gatan vilket ökar risken för trafik-
olyckor. Vidare skall det finnas fri höjd för trafikanter så att vägmärken 
med lätthet skall kunna läsas. 
 
Fri höjd är minst: -3,00 meter för gång- eller cykelväg -4.60 meter för 
körbana. 
 
Nyplantering 
Vid nyplantering av växter bör plantorna placeras minst 60 cm innanför 
tomtgränsen. Stora träd och buskar bör planteras minst 2 meter innanför 
tomtgränsen. 
 

Affischering och annonsering 
 
13 § 
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av po-
lismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar, elskåp el-
ler liknande som vetter mot offentlig plats eller på träd inom offentlig 
plats. 
 
Flyttbara reklamskyltar, så kallade gatupratare, får inte utan tillstånd av 
polismyndigheten placeras på 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 tillkännagi-
vanden som avser näringsidkarens verksamhet på byggnad där verksam-
heten finns. 
 

Högtalarutsändning 
 
14 § 
Information, reklam, propaganda eller andra budskap samt musik som 
riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare 
eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten. 
 

Insamling av pengar 
15 § 
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Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller 
liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän 
sammankomst eller offentlig tillställning. 
 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs 
inte tillstånd. 
 

Förtäring av alkoholhaltiga drycker 
 
16 § 
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras utomhus inom områden i 
Ödeshögs, Hästholmens och Trehörna tätorter samt övriga platser som 
framgår av kartbilagorna. Tillståndsgiven servering av sådana drycker i 
dessa områden är undantagen liksom förtäring på privatägd eller hyrd 
tomtmark. 
 
Förtäring av alkoholdrycker med en alkoholhalt som överstiger 3,5 vo-
lymprocent får inte ske i följande områden: 

▪ Centrala Ödeshög inom det område som begränsas av 
Klubbgatan, Per Brahevägen, Smedjegatan, Riddaregatan och 
dess förlängning till Storgatan 

▪ Centrumparken 
▪ Klockaregårdsängens rekreationsområde 

 
Tillståndsgiven servering av sådana drycker i dessa områden är undanta-
gen. 
 
Se närmare kartbilaga A. 
 

Ambulerande försäljning 
 
17 § 
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar of-
fentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och 
som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen 
(1993:1617). 
 
För ambulerande försäljning på Stora Torget krävs dock polismyndighe-
tens tillstånd. 
 
 

Camping 
 
18 § 



 
 
  

- 8 - 

Inom detaljplanelagt område får camping inte äga rum på kommunal 
mark med undantag för platser som är avsedda för camping. Vidare får 
camping inte ske på badplatser, idrottsanläggningar, begravningsplatser 
och kyrkogårdar. 
 

Eldning och grillning 
19 § 
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall är förbjudet inom tät-
bebyggt område med detaljplan. Eldning utanför tätbebyggt område får 
ske under dygnets ljusa timmar utan anmälan, under förutsättning att: 

▪ det inte råder eldningsförbud 

▪ åtgärder för att förhindra brandspridning är gjorda  

▪ väderleken är lämplig (vindstilla eller mycket svag vind)  

▪ elden inte blir en sanitär olägenhet (rök- och askspridning) 

Eldning i större omfattning (halm, hyggen) ska alltid anmälas till kom-
munens räddningstjänst. För valborgsmässoeld och liknande krävs dis-
pens av miljö- och byggnämnden. 
 
För att undvika brandspridning får grillning endast ske på därför avsedda 
platser under förutsättning att lämplig släckutrustning finns till hands. 
 

Hundar 
 
20 § 
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande 
eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestäm-
melserna i 20 - 21 §. Det som sägs i denna paragraf gäller inte för ledar-
hund för synskadad person eller för polishund i tjänst. Med ledarhund 
jämställs service- och signalhund för funktionshindrad person. 
 
Grundläggande bestämmelser om tillsyn över hundar finns i lag 
(2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. 
 
21 § 
Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats och därmed jämställd plats. 
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. 
 
Under perioden 1 maj - 30 september får hund inte vistas på badplatser 
enligt § 3. 
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22 § 
Föroreningar efter hundar ska plockas upp på offentliga och därmed 
jämställda platser. 
 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
 
23 § 
Det krävs tillstånd av polismyndigheten för att använda pyrotekniska va-
ror inom områden som omfattas av detaljplan. Innefattar även privatägd 
tomtmark inom detaljplanelagt område. 
 
Det krävs dock inte tillstånd att använda fyrverkeri under nyårsafton kl 
1800 -  nyårsdag kl 0200, påskafton kl 1800 - 2400 och valborgsmässoaf-
ton 1800 – 2400 inom område med detaljplan. 
 
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter 
från vårdhem och serviceboenden. 
 
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor när eldningsförbud rå-
der. 
 

Sprängning och skjutning med eld- och luftvapen m m 
 
24 § 
För sprängning och skjutning med eldvapen inom detaljplanelagt område 
krävs tillstånd av polismyndigheten 
 
25 § 
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen, kolsyrevapen, knivar, pil- 
och slangbågar eller liknande vapen får inte användas på offentlig plats 
eller därmed jämställt område eller inom områden som omfattas av de-
taljplan. 
 

Ridning och löpning 
 
26 § 
Ridning eller ledning av häst får inte ske i Skönatorpets motionsspår. 
Skönatorpets anlagda skidspår får endast användas på avsett sätt d.v.s. 
skidåkning. Ingen gång eller löpning etc. får ske under den tid spåret är 
anlagt för skidåkning. 
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Avgift för att använda offentlig plats 
 
27 § 
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt 
med sådan plats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som 
har beslutats av kommunfullmäktige. 
 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
 
28 § 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9, 11 §, 
12 § första stycket, 13-18 § eller 20-25 § kan dömas till penningböter en-
ligt 3 kap, 22 § andra stycket ordningslagen. 
 
I ordningslagen (1993:1617)finns också bestämmelser om polismyndig-
hetens rätt att utfärda förelägganden (3 kap. 19 § första stycket) och rätt 
att förverka egendom (3 kap 25 § första stycket). 
 
För information om trafiksäkerhet hänvisas till lokala trafikföreskrifter 
för Ödeshögs kommun och till trafikförordningen 1998:1276.  



Handläggarstöd

Skapad: 2013-03-19   (C) Lantmäteriverket Skala 1:13500
Skapad med InfoVisaren
2013-03-19

128268

6455809

131737
6458102

600 m600 m600 m600 m600 m600 m600 m600 m600 m



Handläggarstöd

Skapad: 2013-03-13   (C) Lantmäteriverket Skala 1:6198
Skapad med InfoVisaren
2013-03-13

128104

6461896

129697
6462948

300 m300 m300 m300 m300 m300 m300 m300 m300 m



Handläggarstöd

Skapad: 2013-03-13   (C) Lantmäteriverket Skala 1:6000
Skapad med InfoVisaren
2013-03-13

140089

6448160

141109
6449703

300 m300 m300 m300 m300 m300 m300 m300 m300 m



Handläggarstöd

Skapad: 2013-03-13   (C) Lantmäteriverket Skala 1:6000
Skapad med InfoVisaren
2013-03-13

132299

6447332

133841
6448351

300 m300 m300 m300 m300 m300 m300 m300 m300 m



Handläggarstöd

Skapad: 2013-03-20   (C) Lantmäteriverket Skala 1:79600
Skapad med InfoVisaren
2013-03-20

126339

6441789

146797
6472025

3 km3 km3 km3 km3 km3 km3 km3 km3 km



Handläggarstöd

Skapad: 2013-03-13   (C) Lantmäteriverket Skala 1:5000
Skapad med InfoVisaren
2013-03-13

129394

6456872

130679
6457722

200 m200 m200 m200 m200 m200 m200 m200 m200 m



Handläggarstöd

Skapad: 2013-03-18   (C) Lantmäteriverket Skala 1:7358
Skapad med InfoVisaren
2013-03-18

127894

6456403

129785
6457653

300 m300 m300 m300 m300 m300 m300 m300 m300 m



Handläggarstöd

Skapad: 2013-03-18   (C) Lantmäteriverket Skala 1:8000
Skapad med InfoVisaren
2013-03-18

127995

6461656

130051
6463015

400 m400 m400 m400 m400 m400 m400 m400 m400 m



Handläggarstöd

Skapad: 2013-03-18   (C) Lantmäteriverket Skala 1:6000
Skapad med InfoVisaren
2013-03-18

128701

6461838

130243
6462857

300 m300 m300 m300 m300 m300 m300 m300 m300 m



Handläggarstöd

Skapad: 2013-03-18   (C) Lantmäteriverket Skala 1:6000
Skapad med InfoVisaren
2013-03-18

139977

6448288

141519
6449308

300 m300 m300 m300 m300 m300 m300 m300 m300 m



Handläggarstöd

Skapad: 2013-03-18   (C) Lantmäteriverket Skala 1:4900
Skapad med InfoVisaren
2013-03-18

132469

6447609

133729
6448441

200 m200 m200 m200 m200 m200 m200 m200 m200 m



Handläggarstöd

Skapad: 2013-03-18   (C) Lantmäteriverket Skala 1:2450
Skapad med InfoVisaren
2013-03-18

132564

6457811

133194
6458227

100 m100 m100 m100 m100 m100 m100 m100 m100 m



Handläggarstöd

Skapad: 2013-03-18   (C) Lantmäteriverket Skala 1:4900
Skapad med InfoVisaren
2013-03-18

136518

6463801

137777
6464634

200 m200 m200 m200 m200 m200 m200 m200 m200 m



Handläggarstöd

Skapad: 2013-03-18   (C) Lantmäteriverket Skala 1:5000
Skapad med InfoVisaren
2013-03-18

131830

6462941

133115
6463790

200 m200 m200 m200 m200 m200 m200 m200 m200 m



Handläggarstöd

Skapad: 2013-03-18   (C) Lantmäteriverket Skala 1:5000
Skapad med InfoVisaren
2013-03-18

137811

6467054

139096
6467904

200 m200 m200 m200 m200 m200 m200 m200 m200 m



Handläggarstöd

Skapad: 2013-03-18   (C) Lantmäteriverket Skala 1:5000
Skapad med InfoVisaren
2013-03-18

139699

6463155

140549
6464441

200 m200 m200 m200 m200 m200 m200 m200 m200 m
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