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HÖGANÄS KOMMUN 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se 
WWW.HOGANAS.SE 
 

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 
FÖR HÖGANÄS KOMMUN 
Höganäs kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617).  

 
 

ORDNINGSFÖRESKRIFTERNAS INNEHÅLL OCH 
TILLÄMPNINGSOMRÅDE 
 
1 § 
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 
kap. ordningslagen (1993:1617). 
 
Ordningsföreskrifterna innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i 
Höganäs 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 11 § är även 
tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen. 
 
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel eller streetfood gäller också 
kommunens lokala ordningsföreskrifter för torghandel och streetfood (KFS 2020:05). 
 
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. 
 

a. Lekplatser 
b. Idrottsplatser 
c. Naturområden 
d. Badplatsområden 
e. Utegym samt Höganäs skate- och BMX-park 
f. Begravningsplatser 
g. Skolgårdar och förskolegårdar – under tid då allmänheten har tillträde 
h. Hundrastgårdar 

 
Förteckning över de med offentlig plats jämställda områdena anges i bilaga 1 till 
ordningsföreskrifterna. 
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4 § 
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 9 §, 11 §, 17-18 §§, 20 §, 22-24 §§ 
bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 
 
AMBULERANDE FÖRSÄLJNING 
 
5 § 
Med ambulerande försäljning avses sådan försäljning som tar offentlig plats i anspråk endast 
tillfälligt och i obetydlig omfattning (under kortare tid än två timmar) och som därför inte 
kräver tillstånd enligt 3 kap. 1§ ordningslagen. 
 
BADFÖRBUD MED MERA 
 
6 § 
Bad är förbjudet inom hamnområde och i närheten av markerade kablar. 
 
7 § 
Ned- och uppstigning med dykutrustning i form av luft- eller syrgastub får inte ske under 
tiden 15 maj till och med 15 september från badtrappor eller badbryggor inom följande 
badplatser: 
 

a. Tussan, Arild 
b. Ransvik, Kullaberg 

 
CAMPING 
 
8 § 
Camping eller annan övernattning utomhus får inte ske på offentlig plats eller plats som 
enligt 3 § i dessa föreskrifter jämställts med offentlig plats. Camping hänvisas till de platser 
som särskilt inrättats för detta ändamål. Ställplats för husbil hänvisas till utmärkta platser 
som meddelas på kommunens hemsida. 
 
CONTAINRAR 
 
9 § 
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, arbets- eller byggbod, som skall ställas 
upp på offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller 
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. I förekommande fall ska reflexer 
och påkörningsskydd finnas. Vid uppställning av container ska avstånd till byggnad väljas så 
att risk för brandspridning minimeras. Uppställning får inte ske utan polismyndighetens 
tillstånd. 
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ELDNING/GRILLNING 
 
10 § 
Grillning är endast tillåtet på särskilt iordningsställda platser som anordnats av kommunen, 
enligt bilaga 4. Grillning är även tillåten på i övrigt hänvisad plats. 
 
FYRVERKERI OCH ANDRA PYROTEKNISKA VAROR 
 
11 § 
Polismyndighetens tillstånd krävs för att använda pyrotekniska varor på offentlig plats, 
under hela året med undantag för nyårsafton från klockan 20.00 och därpå följande dag till 
klockan 01.00. 
 
Med fyrverkeri avses explosiva varor som innehåller pyrotekniska ämnen, avger ljus- eller 
ljudeffekter och är avsedda för nöjesändamål. För att en fyrverkeripjäs ska få hanteras krävs 
att den godkänts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (MSB). Så kallade 
”smällare” vars huvudsakliga syfte är att avge knall är inte godkända av MSB. 
 
Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor invid eller på offentlig plats inomhus, 
såvida inte den pyrotekniska produkten är godkänd för inomhusbruk samt att tillstånd 
inhämtas från polisen. 
 
Det är tillåtet att släppa upp svävande lyktor så kallade thailyktor, maximalt 50 lyktor per 
gång oavsett stigningshöjd. Lyktorna får maximalt vara 100 cm höga. 
 
Användaren är ansvarig så att ingen olägenhet, skada eller olycka sker på person eller 
egendom. Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga 
omständigheter. 
 
FÖRTÄRING AV ALKOHOL 
 
12 § 
Alkoholförtäring på offentlig plats är inte tillåten inom markerat område enligt karta, se 
bilaga 3. 
 
Vid offentlig tillställning inom markerat område får alkohol bara förtäras om det sker vid en 
servering med tillstånd, enligt ordningslagen 2 kap. 18 §. 
 
HUNDAR 
 
13 § 
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 enligt 14-15 §§. Det som 
sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, för hund i tjänst eller 
för assistanshund som är försedd med tjänstehundstäcke samt hundar som polisen gett 
särskilt tillstånd. 
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14 § 
Hundar skall hållas kopplade inom områden se 3 § som angivits i bilaga 1. 
 
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 får inte vistas: 

a.  På badplats – under tiden 15 maj till 15 september – som angivits i bilaga 1. 
b.  På motionsslingan i Lerbergsskogen 

 
Under förutsättning att hunden hålls kopplad, får passage dock ske över mark som ingår i 
badplatsområdet respektive motionsslingan. 
 
15 § 
Inom områden som omfattas av detaljplan skall föroreningar efter hundar plockas upp på 
gångbanor, gator, torg och parkmark eller plats som jämställs med offentlig plats och läggas 
i avsedd behållare eller omhändertas på annat sätt. 
 
HÄSTAR 
 
16 § 
Hästar får inte vistas 

a. I Lerbergsskogens friluftsområde, Ärtan och Bönan, Strandbadsskogen eller 
Ekdungen friluftsområde (bilaga 1) 

b. På badplats, upptagen i bilaga 1, under tiden den 15 maj till den 15 september. 
Hästar är inte tillåtna på klitterna någon del av året. 

 
HÖGTALARUTSÄNDNING 
 
17 § 
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. 
 
Högtalare får dock användas utan tillstånd i samband med arrangemang på idrottsplats. 
 
INSAMLING AV PENGAR 
 
18 § 
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig 
plats, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. 
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När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 
 
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får inte ske på offentlig plats utan polismyndighetens 
tillstånd. 
 
LASTING AV VAROR MED MERA 
 
19 § 
Vid lastning, lossning, transport 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 eller dålig lukt. 
 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläcknings-
utrustning och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras. 
 
SKYLTAR OCH AFFISCHER 
 
20 § 
Markiser, flaggor, banderoller och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en 
gångbana på lägre höjd än 2,30 meter, över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter eller över 
cykelväg på lägre höjd än 2,50 meter. Vippskylt, roterande skylt eller skylt med utstickande 
delar eller skarpa hörn får inte utplaceras. 
 
Utplacering av gatupratare eller liknande skylt av ”bocktyp” på offentlig plats kräver tillstånd 
av polismyndigheten. 
 
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas 
upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som är belägna på eller vetter mot 
offentlig plats. Affischering på träd är förbjudet. 
 
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 verksamhet 
på byggnad där verksamheten finns. 
 
Vägmärken får inte i något fall skymmas eller på annat sätt döljas. 
 
SCHAKTNING, GRÄVNING STÖRANDE BULLER MED MERA 
 
21 § 
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. 
 
22 § 
Verksamhet som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, till exempel 
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd mellan 
klockan 22.00 och 07.00. 
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SPRÄNGNING OCH SKJUTNING MED ELDVAPEN MED MERA 
 
23 § 
Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen inom 
detaljplanerat område i Höganäs kommun, bilaga 2. 
 
24 § 
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen samt pil- eller slangbågar får inte användas på 
offentlig plats eller områden som jämställts med offentlig plats enligt 3 §. Undantag kan 
medges genom tillstånd av polismyndigheten för dels idrottsutövning som innefattar dessa 
skjutvapen, dels skyddsjakt med luftvapen. 
 
AVGIFT FÖR ATT ANVÄNDA OFFENTLIG PLATS 
 
25 § 
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 
 
26 § 
Straff och annan påföljd för förseelse mot dessa bestämmelser gäller vad som är föreskrivet i 
ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och 
förverkande. 
 
-------------- 
Antagen av kommunfullmäktige 2021-03-25 § 36 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 13 april 2021. 



Bilaga 1:31
a. lekplatser

MATTLUMMERVÄGEN VÄSTRA
MATTLUMMERVÄGEN ÖSTRA



Bilaga 1:34
a. lekplatser

FARHULT

MJÖHULT

INGELSTRÄDE



Bilaga 1:26
a. lekplatser

KVICKBADET

FOLKPARKEN

KVARTERET KRANSEN

BONNHÖGEN

MÅNSTORPSVÄGEN

KVARTERET TEGLET



Bilaga 1:27
a. lekplatser

VIOLAS ÄNG

TIVOLIPARKEN

SIM OCH SPORTHALLEN

SÅGCRONA

LUCERNGATAN

UGGLESTIGEN

SOMMARVINDSGRÄND

AKTIVITETSSTRÅKET

TIVOLIGATAN



Bilaga 1:32
a. lekplatser

JORDGUBBSVÄGEN

LINDÉNS VÄG



Bilaga 1:25
a. lekplatser

STRÅGRÄND

AXGRÄND

ÖSTRA VÄGEN

PLANTGRÄND

KÄRNGRÄND
ROTGRÄND

SVARTA LEKAN

LERBERGETS CAMPING



Bilaga 1:30
a. lekplatser

FÅGELVIKENS BADPLATS

HANTVERKSVÄGEN

SOLVIKENS BADPLATS



Bilaga 1:29
a. lekplatser

GULLREGNSVÄGEN

KLÄTTERSKOGEN

SLÅNBÄRSVÄGEN



Bilaga 1:28
a. lekplatser

MARGRETEBERGS BADPLATS

BERGSGATAN

MAGISTERALLÉN



Bilaga 1:24
a. lekplatser

VIKENPARKEN

VIKENS HAVSBAD

NORRA HAGE

GRUNDSTENSGATAN

STENMURSGRÄND

POPPELVÄGEN

NÄCKROSVÄGEN

MALÖRTSVÄGEN

TISTELVÄGEN
STRANDRÅGSVÄGEN



Bilaga 1:33
a. lekplatser

VÄSBY



Bilaga 1:18
b. idrottsplatser

JONSTORPS IDROTTSPLATS



Bilaga 1:14
b. idrottsplatser

LERBERGETS IDROTTSPLATS
(sim och sporthallen)



Bilaga 1:19
b. idrottsplatser

SVEDBERGA IDROTTSPLATS



Bilaga 1:17
b. idrottsplatser

NYHAMNSLÄGE IDROTTSPLATS



Bilaga 1:15
b. idrottsplatser

VIKVALLA



Bilaga 1:16
b. idrottsplatser

ALSTRÖMMERVALLEN



Bilaga 1:12
c. friluftsområden

EKDUNGEN



Bilaga 1:13
c. friluftsområden

LERBERGSSKOGEN



Bilaga 1:10
c. friluftsområden

STRANDBADSSKOGEN



Bilaga 1:11
c. friluftsområden

ÄRTAN OCH BÖNAN



Bilaga 1:8
d. badplatser

TUSSAN

KLÖTET



Bilaga 1:2
d. badplatser

SVANEBÄCK (Vikens golfbana)



GRÄSA BRYGGA

Bilaga 1:1
d. badplatser

VIKENS HAVSBAD



Bilaga 1:4
d. badplatser

KVICKBADET, CITY BEACH



Bilaga 1:3
d. badplatser

LERBERGETS CAMPING



Bilaga 1:5
d. badplatser

MARGRETEBERG



Bilaga 1:7
d. badplatser

SOLVIKEN

FÅGELVIKEN

RANSVIK



Bilaga 1:9
d. badplatser

REVET

FARHULTSBADET



Bilaga 1:6
d. badplatser

KULLENS HAVSBAD

STRANDBADEN

NYHAMNSLÄGE



Bilaga 1:20
e. utegym

UTEGYM SPORTHALLSVÄGEN

UTEGYM LERBERGSSKOGEN

UTEGYM LEXICONVÄGEN

SKATEPARK OCH BMXBANA
KULLAGYMNASIET

UTEGYM KVICKBADET



Bilaga 1:21
e. utegym

MÖLLE

FARHULT

INGELSTRÄDE



Bilaga 2:5
tätort

SKÄRET

ARILD

BRUNNBY



Bilaga 2:7
tätort

FARHULT

NORRA HÄLJARÖD



Bilaga 2:2
tätort

VÄSBY

LERBERGET

HÖGANÄS



Bilaga 2:4
tätort

LERHAMN

MÖLLE



Bilaga 2:8
tätort

MJÖHULT

INGELSTRÄDE



Bilaga 2:3
tätort

STRANDBADEN

NYHAMNSLÄGE



Bilaga 2:6
tätort

SVANSHALL

JONSTORP



Bilaga 2:1
tätort

VIKEN



Bilaga 3
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