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Lokala ordningsföreskrifter för Kalmar kommun
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
§1
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig
plats finns i 3 kap ordningslagen.
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur
den allmänna ordningen i Kalmar kommun skall upprätthållas.
§2
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig
plats enligt 1 kap 2 § första stycket punkterna 1 - 4 i ordningslagen, om det inte
anges annat i dessa föreskrifter.
Bestämmelsen i § 16 gäller också på andra än offentliga platser inom kommunen.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens lokala ordningsföreskrifter för torghandeln.
§3
Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd
av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden och anläggningar
jämställas med offentlig plats:
1. Av kommunen för allmänheten upplåtna eller underhållna
a) anläggningar för utomhusidrott
b) anläggningar för rörligt friluftsliv såsom badplatser, campingplatser,
naturisbanor, motionsspår, vandringsleder, småbåtshamnar
c) strövområdena Stensö, Tallhagen, Svinö, Värsnäs och Skälby.
2. Begravningsplatser.
Lastning av varor m.m.
§4

Den som ansvarar för lastning, forsling, lossning och annan hantering av gods m.m.
ska 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. Räddningstjänstens arbete får inte heller
hindras.
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Gatuarbete, schaktning, grävning m.m.
§5

Den som ansvarar för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor,
schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att allmänheten utsätts för
minsta möjliga
olägenhet.

Containrar
§6
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som ska ställas upp på offentlig
plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens
namn, adress och telefonnummer.
Det skall också finnas godkända reflexer på containern.

Markiser, flaggor, skyltar och banderoller
§7

Markiser, flaggor och skyltar 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 5 meter. Markiser
får inte skymma vägmärke eller trafiksignal.

För att sätta upp banderoller krävs tillstånd av polismyndigheten.

Affischering
§8

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten
sättas upp på husväggar, träd, vägbroar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot
offentlig plats.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller annat, som är avsett
för detta. Det krävs inte heller tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och
andra tillkännagivanden på den egna rörelsens byggnad och som avser affärsverksamhet som bedrivs i den.

Högtalarutsändning
§9

Information, reklam, propaganda eller andra budskap till personer på offentliga platser
får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Förtäring av alkohol
§ 10

Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent får inte förtäras på offentlig plats enligt bifogad karta, bilaga
1, annat än i samband med tillåten utskänkning av sådana drycker och i samband med
annan villkorad upplåtelse av offentlig plats.
Inom områdena Kattrumpan, Rävspelet och Slottet (markerade med linjemönster i
bilaga 1) får spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent inte förtäras om förtäringen föranleder olägenhet i fråga om ordning och nykterhet.
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Ambulerande försäljning
§ 11

För ambulerande försäljning på offentlig plats inom områdena markerade i bilaga 2, 3
och 4 krävs polismyndighetens tillstånd.
Tillstånd behövs inte för försäljning av tryckta skrifter och välgörenhets- och demonstrationsmärken.
Ambulerande försäljning är sådan gatuförsäljning som endast tillfälligt och i obetydlig
omfattning tar offentlig plats i anspråk och som därför inte kräver tillstånd enligt 3
kap 1 § ordningslagen.

Camping
§ 12

Camping får endast ske på de offentliga platser som av kommunen upplåtits för detta
ändamål och under de tider på året som kommunen bestämt.

Hundar
§ 13

Hundens ägare, den som mottagit en hund för underhåll eller nyttjande eller den som
endast tillfälligt vårdar en hund, är skyldig att följa bestämmelserna i § 14. Det som
sägs i denna paragraf gäller inte för assistanshundar (ledarhund för synskadad person,
service- och signalhund för person med funktionsnedsättning) eller för polishund i
tjänst.

§ 14

Hundar ska hållas kopplade inom parker och planteringar, i anslutning till och på motionsspår inom Kalmar kommun samt på offentlig plats inom Kvarnholmen, Varvsholmen, Ängö, Malmen, Gamla stan och Bremerlyckan.
Avföring som hundar lämnar efter sig på offentlig plats ska plockas upp.
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.
Hundar är tillåtna på Kalmars begravningsplatser inom ordnade former, om de är
kopplade. Avföring som hundar lämnar efter sig på offentlig plats ska plockas upp.
Hundar får inte vistas på kommunens lekplatser. Under tiden 1 maj - 31 augusti får
hundar inte heller vistas på allmänna badplatser.
Hund, som anträffas lös under omständigheter eller tid, som strider mot denna paragraf, får omhändertas av polisen.

Ridning
§ 15

Ridning får inte ske på kommunens motionsspår, vandringsleder, badplatser, parker
och anläggningar för utomhusidrott och inte heller inom strövområdet Stensö (söder
om Stensö kanal) om inte detta särskilt medgivits av kommunen.
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Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
§ 16

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor utan tillstånd av polismyndigheten.
Det är dock alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från
Länssjukhuset.
På påskafton, valborgsmässoafton samt nyårsafton från klockan 20.00 fram till klockan 01.00 påföljande dag får pyrotekniska varor användas utan tillstånd av polismyndigheten, med undantag för Larmtorget och Stortorget. Avfyrningsplats eller beräknad
nedslagsplats får inte vara närmare bostadsbyggnad än 25 meter.

Överträdelse av föreskrift
§ 17

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.

Historik
Antagna av kommunfullmäktige den 30 oktober 1995, § 135. Tillägg till § 11
beslutat av kommunfullmäktige den 22 februari 1999, § 24. Tillägg till § 16
beslutat av kommun-fullmäktige den 25 oktober 1999, § 216. Tillägg till § 11
beslutat av kommunfullmäktige den 18 juni 2001, § 131. Tillägg till § 10 beslutat av kommunfullmäktige den 29 november 2004, § 146 samt den 29 maj
2006, § 120. Ändring i § 16 beslutad av kommunfullmäktige den 30 november
2009, § 164, ändring i § 13 den 1 nov 2010, § 143. Ändring i § 14 den 20 december 2010, § 189. Ändring i § 10 och § 11 samt tillägg till § 14 beslutat av
kommunfullmäktige den 24 april 2017, §§ 91 och 92.
---------------

Övergångsbestämmelser
Dessa föreskrifter skall gälla fr.o.m. den 1 januari 1996.
Av kommunfullmäktige den 22 januari 1999, § 24, beslutat tillägg till § 11 ska gälla
fr.o.m. den 1 april 1999.
Av kommunfullmäktige den 25 oktober 1999, § 216, beslutat tillägg till § 16 ska gälla
fr.o.m. den 1 december 1999.
Av kommunfullmäktige den 18 juni 2001, § 131, beslutat tillägg till § 11 ska gälla
fr.o.m. den 1augusti 2001.
Av kommunfullmäktige den 29 november 2004, § 146, beslutat tillägg till § 10 ska gälla
fr.o.m. den 1 januari 2005.
Av kommunfullmäktige den 29 maj 2006, § 120, beslutat tillägg till § 10 ska gälla
fr.o.m. den 1 juni 2006.
Av kommunfullmäktige den 30 november 2009, § 164 beslutad lydelse av § 16 ska
gälla fr.o.m. den 21 december 2009.
Av kommunfullmäktige den 1 november 2010, § 143, ändring i § 13 ska gälla fr.o.m.
den 16 november 2010.
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Av kommunfullmäktige den 20 december 2010, § 189, ändring i § 14 ska gälla fr.o.m.
den 1 januari 2011.
Av kommunfullmäktige den 24 april 2017, §§ 91 och 92, ändring i § 10 och § 11

samt tillägg till § 14 ska gälla fr.o.m. 1 maj 2017. Tillägg beslutad av kommunfullmäktige den 26 september 2020, § 148 gällande § 14.

