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ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR EMMABODA KOMMUN 
Lokala ordningsföreskrifter för Emmaboda kommun antagna av kommunfullmäktige 
1995-12-14, § 130, med tillägg 2011-05-09, § 44, 2016-09-26 § 83. 

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 Emmaboda 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. 

För områden som kommunen upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om 
torghandel. 

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: anläggningar för 
lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser om de inte 
utgör offentlig plats enligt lagen. 

4 §  
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 §, 12 § bör 
kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

LASTNING AV VAROR 
5 §  
Vid lastning, forsling, lossning 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, brandsläckningsutrustningar 
och utrymmesvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras. 

SCHAKTNING, GRÄVNING M M 
6 §  
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. 

STÖRANDE BULLER 
7 §  
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser t ex stenkrossning, pålning 
och nitning får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 
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CONTAINRAR, ÅTERVINNINGSBEHÅLLARE 
8 §  
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, återvinningsbehållare eller andra sådana 
anordningar som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka 
containern/behållaren med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och 
telefonnummer. 

MARKISER, FLAGGOR OCH SKYLTAR 
9 § 
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 4,50 meter. 

AFFISCHERING 
10 §  
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på 
sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande 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 näringsidkares rörelse på byggnad där rörelse 
bedrivs. 

HÖGTALARUTSÄNDNING 
11§  
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 
§ 12 
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 skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 

FÖRTÄRING AV ALKOHOL 
13 §  
Spritdrycker, vin, starköl och öl, definierade som alkoholdrycker enligt alkohollagen (1994:1738), 
får inte förtäras inom följande områden: 

Kvarteren Linnéan: Rådhusgatan-Trädgårdsgatan-Linnégatan-Nygatan 
Torget i Emmaboda: Rådhusgatan-Torggatan-Torget-Trädgårdsgatan 
Kvarteret Liljan och Gulsippan: Linnégatan-Trädgårdsgatan-Hantverkaregatan-Nygatan 
Kvarteret Klövern och Vallmon: Storgatan-Nygatan-Hantverkaregatan-Trädgårdsgatans 
förlängning 
Kvarteret Gullregnet: Nygatan-Storgatan-Järnvägsgatan-Hantverkaregatans förlängning 
Kvarteret Gullvivan: Rådhusgatan-Nygatan-Hantverkaregatans förlängning-Järnvägsgatan 
Kvarteret Linden: Kyrkogatan-Järnvägsgatan-Rådhusgatan-Nygatans förlängning 
Kvarteret Häggen: Konsulgatan-Järnvägsgatan-Kyrkogatan-Nygatan 
Järnvägsstationsområdet: fastigheten Emmaboda 2:1 
Järnvägsparken: del av fastigheten Emmaboda 5:1 



 

5 

Kvarteren Syrenen och Pionen samt parkeringsplats öster om järnvägsviadukten/länsväg 120 
Storgatan-Järnvägsgatan-järnvägsviadukten/länsväg 120-fastigheten Ringblomman 2 och del av 
fastigheten Emmaboda 5:1-Nygatan, 

Fastigheten Vitsippan 9 samt parkeringsplats söder och öster om denna fastighet: Nygatan-
Götgatan-Torggatan-fastighetsgränsen mellan Vitsippan 9 och del av Emmaboda 5:1 mot 
småhusfastigheterna i kvarteret Vitsippan, 

enligt bifogad karta, 
annat än i samband med tillåten servering av sådana drycker som är definierade i alkohollagen 
(1994:1738) 

AMBULERANDE FÖRSÄLJNING 
14 § 
Ambulerande försäljning får inte ske på allmänna parkeringsplatser inom område angivet i § 13. 

Emmaboda kommun avstår från att genom lokala ordningsföreskrifter skärpa ordningslagens 
regler genom att ange platser där tillstånd av polismyndighet krävs för ambulerande försäljning. 

CAMPING 
15 §  
Camping får inte ske på följande platser: ER-sjön, begravningsplatser, kyrkogårdar och parker. 

BADFÖRBUD 
16 § 
Bad är förbjudet i ER-sjön i Emmaboda. 

HUNDAR 
17 §  
Hundens ägare, den om 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. 

18 § 
Hundar skall hållas kopplade inom följande områden: Torget i Emmaboda-området begränsas av 
gatorna Rådhusgatan, Torggatan, Torget och Trädgårdsgatan – under tid då torghandel pågår, på 
lekplats och badplats samt under tiden fr o m den 1 april t o m 30 september i park eller 
plantering. 

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 på begravningsplatser och lekplatser. 



 

6 

19 §  
Inom följande områden skall föroreningar efter hundar plockas upp: Trottoarer, gång- och 
cykelvägar, parkeringsplatser, parker, lekplatser, badplatser och motions- och skidspår. 

Undantag gäller för ledarhund när den förs av synskadad samt för polishund som används i 
tjänst. 

RIDNING OCH LÖPNING 
20 § 
Ridning får inte ske i motionsspår i Boda, Eriksmåla, Broakulla och Emmaboda. 

Ridning får heller inte ske på fotbollsplaner och på isbanan i Lindås. 

Löpning får inte ske i anlagda skidspår i Boda, Eriksmåla, Broakulla och Emmaboda. 

AVGIFT FÖR ATT ANVÄNDA OFFENTLIG PLATS 
21 §  
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. Se 
närmre avgiftslagen och fullmäktiges avgiftsbeslut. 

PYROTEKNISKA VAROR 
§ 22 
Användandet av pyrotekniska varor tillåts bara på nyårsafton från kl. 17:00 fram till kl. 02:00 
nyårsdagen. Under övriga tider krävs tillstånd av polismyndigheten för att använda pyrotekniska 
varor på samtliga offentliga platser eller områden som jämställs med offentliga platser. 

ÖVERTRÄDELSE AV LOKAL ORDNINGSFÖRESKRIFT 
§ 23 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första stycket, 11 §, 12 
§ första stycket, 13 §, 15 och 16 §§, 18, 19, 20 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § 
andra stycket ordningslagen. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 

_______ 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 1996 med tillägg § 22, från 1 juni 2011 samt 
ändring avseende pyroteknik 2020-12-22 
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 Område i Emmaboda kommun där det är  
 förbjudet att förtära alkohol på offentlig plats. 
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