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Gäller från och med 
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ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 
FÖR NYBRO KOMMUN 
  
Antagna av kommunfullmäktige den 2 maj 2007, den 19 november 2018 
samt den 13 september 2021. 
 
Nybro kommun föreskriver med stöd av 1 § Förordningen (1993:1632) 
med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela 
lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 
 
Inledning 
 
Nybro kommuns lokala ordningsföreskrifter är ett komplement till 
ordningslagen. I föreskrifterna ges kommunen rätt att närmare reglera vad 
som gäller för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. 
Ordningsföreskrifterna för kommunen syftar till att motverka nedskräpning, 
skadegörelse, klotter och annan störning på offentlig plats. Bestämmelserna 
har även till syfte att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas. 
 
I ordningslagen finns bestämmelser om krav på tillstånd från 
Polismyndigheten för att använda en offentlig plats och därmed jämställt 
område för annat ändamål än den har upplåtits för eller som inte är allmänt 
vedertaget. Innan Polismyndigheten fattar beslut om tillstånd bör 
kommunen ges tillfälle att yttra sig. 
 
Föreskrifternas innehåll och tillämpning 
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1 § 
 
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på 
allmän plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617). 
 
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser 
om hur den allmänna ordningen i Nybro kommun ska 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 21 § är även tillämplig på andra än offentliga 
platser inom kommunen. 
 
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också 
kommunens lokala föreskrifter om torghandel. 
 
3 § 
 
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, 
med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, allmän platsmark med 
gator och parkmark i detaljplan samt följande områden jämställas med 
offentlig plats: 
 
Av kommunen för allmänheten upplåtna eller underhållna; 
 

a) anläggningar för utomhusidrott 
 
b) anläggningar för lekplatser och parker 
 
c) anläggningar för rörligt friluftsliv såsom badplatser och 

campingplatser 
 
d) salutorg 
 
e) stads- och tätortsmiljöer 
 
f) Joelskogen 
 
g) begravningsplatser. 
 

Lastning av varor m.m. 
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4 §  
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering av gods m.m. ska 
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. 
 
Utnyttjande av offentlig plats m.m. 
 
5 § 
 
Gatuarbete, schaktning, grävning m.m. 
 
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning 
av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller liknande arbete ska se till att 
det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga 
olägenhet. 
 
Tillstånd för att utföra grävning, schaktning eller liknande arbeten i 
kommunens gator, vägar eller annan allmän platsmark ska utfärdas av 
teknik- och samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Uteservering vid tillfälligt utnyttjande av offentlig plats 
 
Anordnande av uteservering kräver tillstånd av Polismyndigheten. 
Uteservering söks för sommarsäsong och/ eller vintersäsong upp till två år i 
taget.  
 
Anm. Polismyndigheten ger tillstånd att nyttja allmän platsmark efter 
yttrande från teknik- och samhällsbyggnadsnämnden vilken därefter 
upplåter offentlig plats. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden kräver 
bygglov för uteservering med skärmtak, fasta markiser, inglasning, plank, 
tät hägnad liksom verandor. Där bygglov ej krävs ska samråd med teknik- 
och samhällsbyggnadsnämnden ske för utformning och anpassning till 
stadsmiljön. 
 
Störande buller 
 
6 § 
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Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, 
t ex stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan Polismyndighetens 
tillstånd. Undantaget från tillståndsplikten är kommunens arbete med 
underhåll av gator och vägar. 
 
Markutrustning som containrar, byggnadsställningar, 
inhägnader m.m. 
 
7 § 
 
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en markutrustning som ska ställas 
upp på en offentlig plats, är skyldig att söka tillstånd hos Polismyndigheten 
samt att märka utrustningen med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, 
adress och telefonnummer. 
 
Om markutrustningen inskränker på gångbana ska minsta utrymmet vara  
0,9 m och tydligt utmarkerat. I annat fall hänvisas gående och övriga till 
andra sidan gatan på ett tryggt sätt med tydlig anvisning. 
 
Godkända reflexer ska anbringas på markutrustningen. 
 
Växtlighet, markiser, flaggor och skyltar 
 
8 § 
 
Växtlighet, markiser, flaggor och skyltar får inte skjuta ut 
över en gångbana på lägre höjd än 2,50 meter eller över en körbana 
på lägre höjd än 4,60 meter. 
 
Affischering 
 
9 § 
 
Affischställ, ”trottoarpratare” kräver tillstånd av Polismyndigheten. 
 
Uppsättning av evenemangsaffischer kräver tillstånd på annan plats än 
tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta 
ändamål. Tillstånd inhämtas från Polismyndigheten som begär in ett 
yttrande från teknik- och samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Evenemangsaffischerna får sitta uppe högst tio dagar före utsatt evenemang 
börjar och ska tas ned senast två dagar efter att evenemanget slutat.  
 



    5(8) 

 2021-06-08                Dnr TS-2022-627 
 
 

 
 
 

 
 

Postadress: Nybro Kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 382 80 Nybro  |  Besöksadress: Dunderbergsgatan 2, Nybro 
Telefon: 0481-450 00  |  E-post: samhallsbyggnad@nybro.se  |  Webbsida: www.nybro.se 

 

Uppställning av valaffischer kräver alltid tillstånd av Polismyndigheten och 
får endast placeras som skyltställ på ytor inom markerat område på 
Valaffischkartan. 
 
Valaffischkartan lämnas i samband med teknik- och 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande till Polismyndigheten och ska bifogas 
tillståndsbeviset. 
 
Tider för uppsättning och nedtagning rörande valaffischering framgår av 
tillståndsbeviset från Polismyndigheten. På icke detaljplanerat område följs 
Länsstyrelsens beslut. 
 
Affischering får inte skymma gång-, cykel- och biltrafik eller trafikmärken. 
 
Området skall lämnas i det skick det var innan affischeringen. Alla 
eventuella skador och nedskräpning som orsakats av affischeringen på t.ex. 
beläggning, träd, växter och byggnadselement kan komma att debiteras 
ansvarig anordnare. 
 
Högtalarutsändning 
 
10 § 
 
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till 
allmänheten på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller 
liknande utan tillstånd av Polismyndigheten. Detta gäller inte för 
användning av högtalarutrustning i samband med guidade turer. 
 
Insamling av pengar 
 
11 § 
 
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar, om insamlingen 
inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. 
När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik krävs inte 
tillstånd. 
 
Förtäring av alkohol 
 
12 § 
 
Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker med en alkoholhalt 
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som överstiger 2,25 volymprocent får inte förtäras på skolgårdar eller i 
lekparker.  
Det är inte heller tillåtet på salutorg, centrumgator eller vid stationsområdet 
(se markerat område på karta, bilaga 1) utom i fall av tillåten utskänkning 
som t.ex. på uteserveringar.                               
 
På övriga offentliga platser får förtäring ske om förtäringen inte föranleder 
olägenhet i fråga om ordning och nykterhet. 
 
Ambulerande försäljning 
 
13 § 
 
För ambulerande försäljning på offentlig plats krävs Polismyndighetens 
tillstånd. Undantagna är skolklasser, ideella föreningar eller liknande 
organisationer. 
 
Ambulerande försäljning får inte i något fall äga rum på de platser som 
inkräktar på annans tillstånd inom kommunen, som t.ex. enligt 2 § andra 
stycket är upplåtna för torghandel, under den tid som torghandel pågår. Vid 
torghandel gäller Nybro kommuns lokala föreskrifter för torghandel.  
 
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 
 
14 § 
 
Camping, förutom enligt allemansrätten, får endast ske på de offentliga 
platser, som av kommunen upplåtits för detta ändamål och under de tider 
som kommunen bestämt. 
 
Radioantenn, trådledning och banderoller 
 
15 § 
 
Radioantenn, trådledning av annat slag, banderoller eller dylikt får ej 
spännas över trafikled eller annan offentlig plats utan tillstånd av 
Polismyndigheten.  
 
Hundar och katter 



    7(8) 

 2021-06-08                Dnr TS-2022-627 
 
 

 
 
 

 
 

Postadress: Nybro Kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 382 80 Nybro  |  Besöksadress: Dunderbergsgatan 2, Nybro 
Telefon: 0481-450 00  |  E-post: samhallsbyggnad@nybro.se  |  Webbsida: www.nybro.se 

 

 
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 bestämmelserna i 18 och 19 §§. Det som sägs i dessa paragrafer 
gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i 
tjänst. 
 
17 § 
 
Hundar får inte vistas på kommunens allmänna badplatser under tiden 1 maj 
till och med 31 augusti. Detta gäller inte anvisade badplatser för hundar. 
 
Hundar ska vara kopplade inom de områden som enligt § 3 jämställs med 
offentlig plats samt inom naturreservat. 
 
När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens 
namn, adress och telefonnummer eller vara ID-märkt som möjliggör kontakt 
med ägaren. 
 
Hundar får inte rastas på begravningsplatser och kyrkogårdar. 
 
Kommunen har rätt att införa vistelseförbud för hundar i vissa lekparker 
avsedda för barn i förskoleåldern. 
 
18 § 
 
På offentlig plats, inom område med detaljplan, ska alltid hundavföring 
plockas upp av hundägaren eller av den som har tillfällig vårdnad av 
hunden. 
 
19 § 
 
Katt som inte hålls kopplad ska ha halsband på sig med ägarens namn, 
adress och telefonnummer eller vara ID-märkt som möjliggör kontakt med 
ägaren. 
 
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
 
20 § 
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Pyrotekniska varor är förbjudna att användas på allmän platsmark utan 
tillstånd av Polismyndigheten med undantag för användande på nyårsafton 
från klockan 23.00 fram till klockan 01.00 påföljande dag.  
 
Skräp från fyrverkerier och/ eller dylikt på allmän platsmark ska avlägsnas 
av användaren.  
 
Särskild hänsyn ska tas till omgivningen beträffande nedskräpning, 
störningar och säkerhetsavstånd. 
 
Ridning och löpning 
 
21 § 
 
Ridning får inte ske i av kommunen anlagda parker, skid- och 
motionsspår om inte annat anges. Cykling får ske i av kommunens anlagda 
motionsspår om inte annat anges, särskild hänsyn ska tas till övriga 
motionärer. Löpning och gång är förbjudet i av kommunen eller av 
kommunens bidragsberättigade föreningars anlagda skidspår. 
 
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 ovan angivna 
bestämmelser i den lokala ordningsföreskriften kan dömas till penningböter 
enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.  
 
I ordningslagen finns också bestämmelse om förelägganden och 
förverkande. 

 


