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Lokala ordningsföreskrifter för Ängelholms kommun - 

KFS 421 

 
Ängelholms kommunfullmäktige föreskriver följande med stöd av förordningen 

(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala 

föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).  

 

De allmänna lokala föreskrifterna styr vad som är tillåtet att göra på offentlig plats 

inom kommunen för att upprätthålla den allmänna ordningen. 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
§ 1  

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats 

finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617). 

 

§ 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.  
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Bestämmelsen i 21 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom 

kommunen. 

 

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens 

föreskrifter om torghandel. 

 
§ 3 
Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter ska med stöd av 1 
kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig 
plats: 

 

a) samtliga begravningsplatser inom kommunen, 

b) kommunens kommunala förskole- samt skolgårdar utgör allmän plats. 
Inom dessa får man inte vistas klockan 06:00-18:00 på vardagar, 

c) övriga platser enligt bilaga 1. 
 

§ 4 

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt dessa föreskrifter bör 

kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

Lastning av varor med mera 
§ 5 

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering 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 räddnings- 

tjänstens arbete hindras. 

Schaktning, grävning med mera 
§ 6 

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 

fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det 

sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga besvär. 
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Grävning och borttagning av vegetation i sandklitterna vid Vejbystrand och 

Havsbaden är förbjudet. Maskiner får framföras för kommunala underhålls- och 

investeringsprojekt om nödvändiga tillstånd finns. 

Störande buller  
§ 7 

Polismyndighetens tillstånd krävs för arbete på offentlig plats som pågår vardagar 

under tiden 22:00-07:00 och som orsakar störande buller, till exempel 

stenkrossning, spontning, pålning och nitning. 

Containrar  
§ 8  

Ägaren, eller den som är i ägarens ställe, till en container, återvinningsbehållare eller 

annan skrymmande anordning som ska ställas upp på offentlig plats är skyldig att 

tydligt märka anordningen med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress 

och telefonnummer. 

Markiser, flaggor, skyltar och vegetation 
§ 9  

Markiser, flaggor, banderoller, skyltar eller andra väggmonterade anordningar på 

fasad får inte sättas upp så att: 

 
a) de skjuter ut över en gång- och cykelbana på lägre höjd än 2,30 meter,  
b) eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. 

 

Träd och annan växtlighet som är lägre än 2,30 meter får inte skjuta ut över gång- 

och cykelbana eller allmän grönyta. Motsvarande mått för körbana är 4,50 meter. 

 

Med gångbana avses även  

o trappa eller dylikt, som fyller gångbanans uppgift, samt,  

o om gångbana inte finns, ett för gångtrafiken nödvändigt område om 1 

meters bredd utmed fastighetens gräns.  

Affischering  
§ 10  

Affischer, annonser, klistermärken, projicerade eller schablonmålade budskap eller 

liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndighet sättas upp på sådana 
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husväggar, staket, stolpar, skyltar, kopplingsskåp, träd, eller längs med gång-, cykel- 

eller körbanor som vetter mot offentlig plats.  

 

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 rörelse på byggnad där rörelsen finns. 

 

Med näringsidkare menas den juridiska termen för en fysisk eller juridisk person 

som driver en näringsverksamhet. Det kan till exempel handla om en person som 

driver enskild firma, aktiebolag eller handelsbolag. 

 

§ 11 

De i 9-10 §§ angivna anordningar får inte sättas upp eller sitta uppe så att de 

skymmer vägmärken, väganvisning och dylikt, eller på annat sätt vara trafikfarliga. 

De får inte fästas på trafiksignalstolpar eller vägmärkesstolpar. På andra föremål, i 

direkt anslutning till trafikerade ytor, får de inte fästas så att de skjuter ut över gång- 

och cykelbanan på lägre höjd än 2,30 meter samt över körbana på lägre höjd än 

4,50 meter. 

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 

polismyndigheten. 

Insamling av pengar 
§ 13 

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 insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte 

tillstånd. 
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Konsumtion av alkohol   
§ 14 

Spritdrycker, vin och starköl eller därmed jämförliga drycker (till exempel 

blanddrycker) får inte konsumeras inom följande områden annat än i samband med 

och inom områden som omfattas av tillåten servering av sådana drycker. 

 
a) På offentlig plats, 
b) På plats enligt bilaga 2 gällande centralorten som enligt § 3 i dessa 

föreskrifter jämställs med offentlig plats inom ett område i Ängelholms 
tätort, 

c) På gång- och cykelväg från Kullavägen till ishallsområdet samt 
parkeringsområdena runt Ängelholms Arenstad enligt bilaga 2. 
 

Undantag från förbudet får beviljas av polismyndigheten vid speciella arrangemang. 

Ambulerande försäljning  
§ 15  

Ambulerande försäljning får inte ske på de allmänna försäljningsplatserna för 

torghandel eller på Storgatan i Ängelholm mellan Laxgatan och Skolgatan (den så 

kallade handelsgatan). 

 

Med ambulerande försäljning avses kringvandrande 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  
§ 16 

Camping eller övernattning utomhus får inte ske på offentlig plats, eller på plats 

som enligt 3 § i dessa föreskrifter jämställts med offentlig plats. Camping får endast 

äga rum på de platser eller områden som kommunen upplåtit för detta och på de 

tider av året som kommunen bestämt.  

Uppläggning av båtar och vind- och kitesurfing 
§ 17  

På följande badstränder får båtar läggas upp under tiden september till och med 

maj året därpå, i enlighet med bilaga 1 punkt 8. Övrig tid på året under badsäsong 

(15 maj till 15 september) ska dessa områden vara fria från båtar. Ej ankring, 
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angöring på badbryggor eller båtuppläggning vid stranden eller med 300 meters 

omnejd. All båtinsättning ska ske i anslutning till hamnar (båtramper).  

 

Vind- och kitesurfing får inte ske närmare stranden än 300 meter under badsäsong. 

Badförbud med mera 
§ 18 

Bad är förbjudet inom hamnområde och i närheten av markerade kablar. 

Eldning  
§ 19 

Eldning på badstränder och angränsande strandområden får endast ske på de 

särskilt anordnade eldningsplatserna. Det är förbjudet att elda vid sandklitterna.  

Det är tillåtet att även elda/grilla på strandplanet (det vill säga det låglänta 

strandområdet närmast havet). Hänsyn ska dock tas till andra strandbesökare och 

elden ska inte bli en sanitär olägenhet (rökspridning).  

Hundar 
§ 20 

Hundens ägare, personen som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande, 

eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 

20 - 23 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad 

person, service- och signalhund med tjänstetäcke eller liknande täcke, eller 

polishund i tjänst samt för uppräknade hundar under utbildning.  

 

§ 21 

Hundar ska hållas kopplade inom följande områden (koppeltvång): 

 
a) På begravningsplatser, 
b) allmänna försäljningsplatser medan torghandel pågår, 
c) Hembygdsparken, 
d) utmärkta motionsspår, 
e) samtliga idrottsplatser i kommunen, 
f) allmänna lekplatser, 
g) i Krono- och Nybroskogen med undantag för jakthundar under pågående 

jakt, 
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h) hela centrum, vilket inkluderar gång- och cykellederna långs Rönneå (de så 
kallade Åpromenaderna). 
 

Koppeltvång gäller inte i de områden kommunen anordnat hundrastgårdar. 

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen. Detta gäller dock inte 

inom inhägnade områden. 

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, 

adress och telefonnummer, i de fall de inte har en ID-märkning. Detsamma gäller 

när en hund vistas utomhus. 

§ 22  
Under badsäsong (15/5-15/9) är hund tillåtet på strand (inkl bada i vattnet):  
 

a) ”Hunnabadet” ca 75 m norr om pirarmarna,  
b) mellersta delen av sträckan Vejby Udde – Vejbystrands hamn (en 

sträcka av 75 meter nedanför Friluftsbadet i Vejbystrand), 
c) söder om södra pirarmen och fram till strandnedgång ”Hamnbrons 

förlängning” (en sträcka av ca 450 m) samt  
d) 75 m söder om Sibirien strandnedgång.  
 

På övriga stränder tillåts hund inte under badsäsong. 

Utanför badsäsong (16/9-14/5) är hund tillåtet på samtliga stränder då 

allemansrätten gäller.   

§ 23 

Inom områden som omfattas av detaljplan eller annars kan anses vara tättbebyggt, 

se markerade områden i bilaga 3, ska föroreningar efter hund plockas upp. 

Föroreningar från hund ska dessutom plockas upp på badplatser, stränder, klitter 

och strandängar.  

Ridning och cykling 
§ 24 

Ridning eller medförande av häst samt cykling får inte ske i följande motionsspår: 

 

a) motionsslingan vid Roddklubben i Ängelholm, 
b) motionsslingan i Skälderviken, 
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c) motionsslingan i Hjärnarp. 

  

I Kronoskogen får ridning och cykling inte ske:  

d) mellan Malavägen (”Lergöksrundan” mellan Sibirien och Råbocka) och 
strandplanet, 

e) på åsarna, 
f) på utmärkta motionsspår, 
g) på utmärkta skidspår. 

 

I Kronoskogen får ridning och cykling ske: 

h) på Malavägen, 
i) på stranden, dock ej under badsäsong ( 15 maj till 15 september), 
j) ner till stranden på de vägar som finns (därvid får motionsspår och skidspår 

med mera korsas). 

 

Hästar och ridning får inte förekomma på allmänna badplatser (enligt bilaga 1) 

under badsäsong  (15 maj till 15 september). 

All form av ridning på häst är förbjudet i alla strandklitter i hela kommunen under 

hela året. 

 

Löpning  

§ 25 

Löpning får inte ske i särskilt anlagda utmärkta skidspår i Krono- eller 

Nybroskogen eller på sandklitter. 

 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor  

§ 26 

Den som skjuter av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor ska visa största 

möjliga hänsyn till omgivningen. Med fyrverkeri avses explosiva varor som 

innehåller pyrotekniska ämnen, avger ljus- och ljudeffekter och är avsedda för 

nöjesändamål.  

 

a) Tillstånd av polismyndigheten krävs inom detaljplanelagt område i hela 

kommunen för att använda pyrotekniska varor under hela året med 

undantag för påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton från klockan 
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22:00 fram till följande dag till klockan 02:00. Se bilaga 3. Undantaget gäller 

inte offentlig plats eller på områden som enligt dessa föreskrifter är 

jämställda med offentlig plats utan polismyndighetens tillstånd, se bilaga 1, 

b) Det är vidare alltid förbjudet att använda fyrverkerier och andra 

pyrotekniska varor närmare än 200 meter från Ängelholms lasarett 

(kvarteret Lasarettet) samt inom samma avstånd från andra inrättningar 

med vård eller omsorg. 

 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får endast hanteras av den som fyllt arton 

år. Vissa undantag för ålderskravet gäller enligt föreskrifter beslutade av 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

 

Sprängning och skjutning med eldvapen med mera 

§ 27 

Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen 

inom följande områden som omfattas av detaljplan i kommunens tätorter, se bilaga 

3. 

 

§ 28 

Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas inom områden som 

omfattas av detaljplan i kommunens tätorter, se bilaga 3. 

 

Avgift för att använda offentlig plats  

§ 29 

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 

§ 30 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5 – 9 §, 10 § första 

stycket, 12 §, 13 § första stycket, 14 - 17§, 19 – 29 § kan dömas till penningböter 

enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. I ordningslagen finns också 

bestämmelser om förlägganden och förverkanden. 
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Bilaga 1.  

Bilaga till 3 §. Områden som enligt 3 § i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 

Ängelholms kommun ska jämställas med offentliga platser.  

1. Kommunens parkeringsplatser 

 

a) Vakteln (parkeringen bakom biografen, mellan Järnvägsgatan och 

Södra Kyrkogatan),  

b) Samskolan 3, 

c) Ankan, även kallat Mejeritomtens parkering norr om Mejeribron, 

utmed Östergatan (mitt emot Samskolan 5), 

d) Rosen (stadshuset). 

 

2. Kommunens lekplatser. 

 

3. Kvartersmark i kv. Örnen i hörnet vid korsningen Östergatan – 

Laxgatan. 

 

4. Kvartersmark i kv. Eldfågeln vid Bagare Palms gång (vid 

anslutningen till Storgatan) 

 

5. Passagen i kv. Lärkan mellan Storgatan och Lärkgatan. 

 

6. Passagen i kv. Vakteln mellan Järnvägsgatan och parkeringsplatsen 

 

7. Järnvägsområdet vid Ängelholms järnvägsstation. 

 

8. Kommunens badplatser (se även tillhörande kartor där de gula 

markeringarna avgränsar området som regleras): 

 

a) Vejbystrand N och Vejbystrand S, 

b) Magnarps badplats,  

c) Skepparkrokens badplats, 

d) Lingvallen,  

e) Sven-Johns udde, 

f) Skälderviken/Hunnabadet, 
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g) Klitterhus, 

h) Råbocka, 

i) Naturstrand/nakenstrand vid Råbocka, 

j) Sibirien, 

k) Västersjön. 

 

 Med badplats avses följande strandavsnitt med tillhörande sandklitter. 

Vejbystrand N (tillhörande bilaga 1 punkt 8) 
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Vejbystrand S (tillhörande bilaga 1 punkt 8) 
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Magnarps badplats (tillhörande bilaga 1 punkt 8) 
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Skepparkroken (tillhörande bilaga 1 punkt 8) 
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Lingvallen (tillhörande bilaga 1 punkt 8) 
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Sven-Johns udde (tillhörande bilaga 1 punkt 8) 
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Skälderviken/Hunnabadet  (tillhörande bilaga 1 punkt 8) 
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Klitterhus (tillhörande bilaga 1 punkt 8) 
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Råbocka (tillhörande bilaga 1 punkt 8)
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Naturstrand/nakenstrand vid Råbocka (tillhörande bilaga 1 punkt 8) 
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Sibirien (tillhörande bilaga 1 punkt 8) 
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Västersjön (tillhörande bilaga 1 punkt 8) 
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Bilaga  2.  

Bilaga till 14 § ’Konsumtion av alkohol’ inom centralorten.  
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Bilaga 3. Ängelholms kommuns detaljplanelagda områden 

Bilaga till  23 § ’Hund’ plocka upp föroreningar efter hand,  27-28 §§ ’Sprängning 

och skjutning med eldvapen med mera’. 

Ängelholms tätort  
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Strövelstorp  

 

 

 

 

 

 

 

 

Björkhagen och Skepparkroken 
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Områden kring Västersjön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavershult  
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Vejbystrand 
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Hjärnarp 
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Munka Ljungby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


