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Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
Antagna av kommunfullmäktige 2015-09-21, § 105 
Träder i kraft 2015-09-21 

 
Burlövs kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala ordningsföreskrif-
ter 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 Burlövs kommun skall upprätthållas. Bestämmelsen i §§ 21–22 
har även till syfte att förhindra att människors hälsa och egendom skadas till följd av 
användningen av pyrotekniska varor. 

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. Bestämmel-
serna i 21–22 §§ är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen. 

 
För områden som upplåtits till torghandel gäller dessutom kommunens föreskrifter 
om torghandel, 12FS 1995:16. 

3 §  
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt § 6, 11 första stycket,  
§§ 12–13 bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

Lastning av varor m.m. 

§ 4  
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åt-
gärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olä-
genheter genom damm, spill, oljud eller dålig lukt. 

 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandvägar, brandposter, 
brandsläckningsutrustningar eller utrymningsvägar blockeras eller att räddnings-
tjänstens arbete hindras. 

 
Vad som gäller för den som är ansvarig gäller även för annan som uppdras att utföra 
åtgärden för den ansvarige. 
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Schaktning, grävning m.m. 

§ 5  
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnads-
massor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete, samt förvaring och/eller 
upplag av detsamma, skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts 
för minsta möjliga olägenhet och ej heller utsätts för tillfälliga olägenheter genom 
damm, spill, oljud eller dålig lukt. 

 
Vad som gäller för den som är ansvarig gäller även för annan som uppdras att utföra 
åtgärden för den ansvarige. 

Störande buller 

§ 6  
Arbete som orsakar buller för personer på offentliga platser, t.ex. stenkrossning, pål-
ning och nitning, får inte ske mellan klockan 20.00 och 07.00 utan polismyndighet-
ens tillstånd.  

Container och lastflak 

§ 7  
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller ett lastflak, som skall ställas 
upp på offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nytt-
janderättshavarens namn, adress och telefonnummer. På varje hörn av containern/ 
lastflaket skall reflexer finnas och vara synliga från alla sidor. Vid färd genom tätor-
terna skall containern vara täckt med ett finmaskigt nät för att förhindra att avfall 
blåser av. 

Markiser, flaggor och skyltar 

§ 8  
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över gångbana på 
lägre höjd än 2,10 meter, över cykelbana på lägre höjd än 2,50 meter eller över en 
körbana på lägre höjd än 4,60 meter.  

 
Radioantenn eller trådledning av annat slag eller transparang får inte spännas över 
gata utan tillstånd från polismyndigheten. 

Träd och växtlighet 

§ 9  
Träd och växtlighet, som från fastighet skjuter ut över gatulinjen, skall genom fastig-
hetsägarens försorg kvistas till en höjd av 2,5 meter över gångbana och 3,2 meter över 
cykelbana samt 4,5 meter över körbana.       

§ 10  
Häck eller annan växtlighet får inte skjuta ut utanför tomtgräns. 
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Affischering 

§ 11  
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndighet 
sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offent-
lig plats. 

 
Tillstånd behövs inte för att sätt upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande an-
ordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsid-
kare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens 
rörelse på byggnad där rörelsen finns. 

Högtalarutsändning 

§ 12  
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polis-
myndigheten. 

Insamling av pengar 

§ 13  
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offent-
lig tillställning. När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik 
krävs inte tillstånd. 

Camping m.m. 

§ 14 
Camping och all form av boende i tält, husvagn, husbil, bil och/eller annan anordning 
i samma syfte, eller övernattning utomhus får inte ske på offentlig plats, såvida mar-
ken inte upplåtits för eller särskilt inrättats för sådant ändamål eller Burlövs kommun 
bestämt att camping under viss tid får äga rum där. 

Hund 

§ 15 
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 §§ 15–17.  

 
Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadade. För hund i 
polistjänst eller hund för vilken polismyndighet medgivit särskilt tillstånd gäller inte 
vad som föreskrivs i § 15. 

 
I övrigt kan polismyndighet medge enskild person sådant undantag från ovan upp-
tagna bestämmelser, som med hänsyn till handikapp eller annan särskild omständig-
het kan anses motiverat. 
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Kommunen erinrar om bestämmelserna i jaktlagstiftningen samt i lag (2007:1150) 
om tillsyn över hundar och katter. 

§ 16 
Hund får inte medföras eller vistas på följande områden: 

1. Allmän lekplats inklusive till lek upplåten gräsmatta 

Det är dock alltid tillåtet att passera med hund på genomgående gång och cykel-
väg. 

2. Till lek upplåtet område vid plaskdamm 

3. Arlövs idrottsplats (Kronetorp) och Åkarps idrottsplats (Dalslund) 

4. Kommunens bassängbad 

5. Allmän försäljningsplats då handel pågår eller handelsvaror är uppställda 

6. Tågarps hed (15 mars–30 september) 

§ 17 
Hundar skall hållas kopplade inom följande områden: 

7. på begravningsplats och kyrkogård, 

8. på skolgård, 

9. på och i anslutning till motionsslingor och motionsspår, 

10. inom naturreservat, 
 
samt inom följande gator och vägar m.m.: 

 
Arlöv: Lundavägen, Lommavägen, Dalbyvägen och Kronetorpsvägen, Burlövs center 
samt centrala Arlöv (avgränsat av Lundavägen, Nygatan, Segevägen, Dalbyvägen och 
Ringvägen) 

 
Åkarp: Lundavägen, Alnarpsvägen, Gränsvägen och Bågevägen samt Åkarps centrum 

§ 18 
Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom in-
hägnade områden. 

 
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, 
adress och telefonnummer.  

 § 19 
Föroreningar efter hund skall plockas upp på offentlig plats inom Arlövs och Åkarps 
tätorter samt Burlövs egna hem (se karta). Detta gäller även hundrastplats, hundrast-
gård och hundtoalett. Föroreningarna skall plockas upp och placeras i för ändamålet 
avsedd behållare och inte i papperskorg. 
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Ridning och löpning 

§ 20 
Ridning får inte ske i motionsspår inom Spillepengens rekreationsområde. 

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 

§ 21 
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. Så kallade smällare vars huvudsakliga syfte är att avge 
knall är inte godkända av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

 
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får endast hanteras av den som fyllt 18 år. 

§ 22 
Tillstånd av polismyndighet krävs för att få använda pyrotekniska varor – fyrverke-
rier – på offentlig plats med undantag för användande på nyårsafton från kl.18.00 till 
därpå följande dag klockan 02.00. 

  
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor på närmare än 100 meter från sjuk- 
och ålderdomshem. 

Avgift för att använda offentlig plats 

§ 23 
För användning av offentlig plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de 
grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

§ 24 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av ovan nämnda före-
skrifter kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. 
I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande. 

__________________________ 
 
 
 
 
På Burlövs Kommunfullmäktiges vägnar 
 
 
 
Vlado Somljacan 
Ordförande Charlotta Wemme Dehlin 
 Kanslichef 
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