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Antagen av fullmäktige 2007-11-29, § 66

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR
HYLTE KOMMUN

Hylte 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 Hylte kommun skall 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.
Bestämmelsen i 20 § är tillämplig även på andra än offentliga platser inom
kommunen.
3 § Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall,
med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas
med offentlig plats:
Badplatserna Vallsnäs, Ibro, Skärshultssjön, Sjögårdssjön, Unnaryds badplats vid
Unnen samt Drängsereds badplats vid Hålsjön. Samtliga inom detaljplanelagt
område liggande bad-, idrotts- och begravningsplatser samt vattenområden.
I de avseenden som anges i 16 - 20 §§ jämställs med offentlig plats också
de i 17 § nämnda nämnda motionsspåren samt badplatser upplåtna för
allmänheten.
4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första
stycket, 11 §, 12 §, 13 § andra stycket, 20 § bör kommunen ges tillfälle att yttra
sig.
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Lastning av varor m m
5 § 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, dålig lukt, buller eller dylikt.
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.
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 skall 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 polismyndighetens
tillstånd.
Containrar och andra skrymmande anordningar
8 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller andra skrymmande
anordningar som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt
märka anordningen med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och
telefonnummer.
Markiser, flaggor, skyltar m m
9 § Markiser, flaggor, banderoller, skyltar eller dylikt får inte sättas upp så
att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en
körbana på lägre höjd än 4,50 meter.
Affischering
10 § Affischer, annonser, klistermärken eller liknande anslag får inte utan
tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar,
skyltar, kopplingsskåp eller liknande som vetter mot offentlig plats.
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Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Tillstånd krävs inte heller för
näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser
näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.
Högtalarutsändning
11 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till
personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan
tillstånd av polismyndigheten.
Insamling av pengar
12 § 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 insamling skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte
tillstånd.
Förtäring av alkohol
13 § Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras annat än i samband med tillåten
servering på följande platser:
I Hyltebruks centrum från Norra Industrigatan - Storgatan och Järnvägsgatan till
Bruksgatan samt parken mellan Konsum och Bruksgatan (den s k Hästskoparken)
i Torups centrum - utmed Gamla Nissastigen från Kyrkvägen till Bosgårdsvägen
samt på ”Torget” i Unnaryds centrum samt inom en 100 meters radie runt
förskolor och skolor och vid följande kommunala fritidsanläggningar:
Örnvallen/Hyltebruk, Torulund/Torup, Unnaryds Sporthall, Örnahallen och
Gamla Sporthallen i Hyltebruk (se bifogad karta).
Ambulerande försäljning
14 § För ambulerande försäljning krävs polismyndighetens tillstånd.
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
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15 § Camping liksom därmed jämställd övernattning i fordon får på offentlig
plats endast äga rum på de platser som kommunen upplåtit.
Camping får inte ske på följande badplatser: Vallsnäs, Ibro, Skärhultssjön,
Sjögårdssjön, Unnaryds badplats vid Unnen samt Drängsereds badplats vid
Hålsjön.
Hundar och katter
16 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande
eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmel-serna
i 17 § och 18 §. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för assistans-hund
eller för polishund i tjänst.
Med assistanshund som är ett samlingsbegrepp menas hundar som är tränade
att hjälpa personer med funktionshinder med olika moment i den dagliga
livsföringen. Exempel på assistanshundar är ledarhundar för synskadade,
signalhundar för hörselskadade, servicehundar för synskadade, signalhundar
för hörselskadade, servicehundar för rörelsehindrade och diabeteshundar för
diabetiker.
17 § Hundar skall hållas kopplade på allmän plats, motionsspår, badplatser
upplåtna för allmänheten. Hundar och katter får inte vistas på allmän badplats
under badsäsong 15 maj – 15 september, med undantag för anvisade områden för
hundbad. Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock
inte inom inhägnade områden.
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn,
adress och telefonnummer.
Hundar och katter får inte vistas på begravningsplatser och allmänna lekplatser.
När en katt inte hålls kopplad inom detaljplanelagt område skall den ha
identitetsmärkning på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.
18 § Föroreningar efter hundar skall plockas upp inom tätorter, lekparker,
badplatser, motionsspår och i anslutning till bebyggelse.
Ridning och löpning
19 § Ridning får inte ske på följande orters motionsspår: Unnaryd, Landeryd,
Hyltebruk, Rydöbruk, Torup, Kinnared och Drängsered.
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Ridning och löpning är förbjudet på följande orters anlagda skidspår: Unnaryd,
Landeryd, Hyltebruk, Rydöbruk, Torup, Kinnared och Drängsered.
Ridning får ej ske på badplatser enligt § 3 under badsäsong 15 maj –
15 september.
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
20 § Den som skjuter av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor skall visa
största möjliga hänsyn till omgivningen. Tillstånd av polismyndigheten krävs
inom hela kommunen för att få använda pyrotekniska varor under hela året med
undantag för påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande
dag till kl 03.00.
Adressnummerskyltar
21 § Varje fastighet, som tilldelats adressnummer, skall vara försedd med särskild
adressnummerskylt.
Det åligger fastighetsägaren att på egen bekostnad anskaffa och sätta upp
adressnummerskylt samt att se till, att skylten hålls i sådant skick att den med
lätthet kan läsas.
Adressnummerskylt skall sättas upp på lämplig plats vid fastighetens ingång eller
infart och vara väl synlig från den gata, väg eller allmän plats adressnumret avser.
I de fall ingång eller infart ligger på fastighetens baksida skall adressnummerskylt
även sättas upp mot den gata, som avses med adressnumret.
Uppgift om namn på gator, vägar och allmänna platser samt adressnummer
meddelas av samhällsbyggnadskontoret.
Avgift för att använda offentlig plats
22 § 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 har
beslutats av kommunfullmäktige.
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
23 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5 - 9 §§,
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10 § första stycket, 11 §, 12 § första stycket, 13 – 15 §§, 17 - 21 §§, kan dömas
till penningböter enligt 3 kap. 22 § ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

