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Kronobergs läns författningssamling 

Markaryds kommun 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter, även inne-
fattande föreskrifter för torghandeln, för Markaryds 
kommun 

07FS 2008:294
Utkom från trycket  
den 12 december 2008 

beslutade den 2008-10-30, § 102 att gälla fr.o.m. 2008-12-15 

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 Markaryds kommun skall upprätthållas. Bestäm-
melserna i 17 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller 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. 

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

Områdenas närmare avgränsning framgår av bilagorna till dessa föreskrifter. 
1. Badplatser: Getesjöns badplats i Markaryd, Klintabadet och

Strömsnäsbadet i Strömsnäsbruk samt Tovhultsbadet i Traryd.
2. Marknadsplatsen i Markaryd samt följande idrottsplatser: Skärsjövallen

resp Anderslövs idrottsplats i Markaryd, Timsfors idrottsplats,
Strömsborg i Strömsnäsbruk, Skansborg i Traryd,  Hinneryds
idrottsplats samt Råstorps idrottsplats.

3. Campingplats: Getesjöns camping i Markaryd.
4. Kyrkogårdarna och begravningsplatserna i Markaryd, Traryd och

Hinneryd.
5. Motionsspår: elljusspåren på Anderslövsområdet i Markaryd resp. i

Strömsnäsbruk.
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Lastning av varor m.m. 
4 § 
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, brandsläckningsutrust-
ningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete 
hindras. 

Schaktning, grävning m.m. 
5 § 
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 olägen-
het. 

Störande buller 
6 § 
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. 
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens 
tillstånd. 

Container 
7 § 
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som ska ställas upp på en 
offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller 
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. 

Markiser, flaggor och skyltar 
8 § 
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 
9 § 
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polis-
myndigheten 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 näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. 

Högtalarutsändning 
10 § 
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till 
personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande 
anordning utan tillstånd av polismyndigheten. 
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Insamling av pengar 
11 § 
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller 
liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sam-
mankomst eller offentlig tillställning. När insamlingen ska ske i samband med 
framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. Tillstånd krävs ej heller när 
skolklasser samlar in pengar till hjälporganisationer. 

Förtäring av alkohol 
12 § 
Spritdrycker, vin och starköl får inte, annat än i samband med tillåten ut-
skänkning av sådana drycker, förtäras på offentlig plats inom nedan angivna 
områden: 

1. Ett område i Markaryds tätort begränsat av korsningen Kronobergs-
gatan/ Drottninggatan-järnvägsspåret-Åsgatan-Drottninggatan-
Marknadsplatsen-Drottninggatan-Kungsgatan-Strandvägen-Haga-
gatan-Apoteksgatan-Kungsgatan-Kronobergsgatan/Drottninggatan.

2. Ett område i Strömsnäsbruks tätort begränsat av järnvägsområdet-
norra gränsen av kvarteret Mejeristen och därifrån en rak linje västerut
till Lagan-Hinnerydsvägen-Lagastigsgatan-Hermelinsvägen järn-
vägsspåret.

Områdenas närmare avgränsning framgår av bilaga till dessa föreskrifter. 
Förbudet gäller även samtliga begravningsplatser och kyrkogårdar i 
Markaryds kommun. 

Camping 
13 § 
Camping får inte ske på offentlig plats med undantag av platser som är 
avsedda för detta ändamål. 

Hundar och katter 
14 § 
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 och 16 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för 
synskadad person, för service- och signalhund för funktionshindrad person, 
för polishund i tjänst eller för hund som polisen gett särskilt tillstånd. 
Vad som sägs i 15 §, fjärde stycket skall även gälla kattens ägare, den som 
tagit emot en katt för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt 
vårdar en katt. 

15 § 
Hundar får inte vistas 
a) på de badplatser som anges i 3§ p.1 under tiden fr.o.m. den

15 maj t.o.m. den 15 september
b) på begravningsplatser

Hundar ska hållas kopplade inom de områden som anges i § 3 p. 2, 3 och 5 
samt på allmän försäljningsplats medan torghandel pågår. 
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Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom 
inhägnade områden. När hund eller katt inte hålls kopplad, ska den ha 
halsband på sig med uppgift om ägarens namn, adress och telefonnummer. 

16 § 
På offentlig plats samt på de områden som enligt 3 § jämställes med offentlig 
plats ska föroreningar efter hundar plockas upp. 

17 § 
Användning av pyrotekniska varor tillåts bara från kl. 12.00 påskafton, 
valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag till kl. 03.00. 
Under övriga tider på året krävs tillstånd av polismyndigheten. 
Det är dock alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor på kyrkogårdar 
och begravningsplatser och närmare än 100 meter från äldreomsorgens 
boendeenheter Sjögården, Utsikten och Furuviken i Markaryd, Fyrklövern, 
Ekliden och Solhäll i Strömsnäsbruk samt serviceboendena Lillgården och 
Mellangård i Markaryd och Stig Inn i Strömsnäsbruk. 

Skjutning med luftvapen m.m. 
18 § 
Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen, pil- eller slangbågar samt kolsyre-
vapen får inte användas på offentlig plats med undantag av platser avsedda 
för sådant ändamål. 

Ridning 
19 § 
Det är inte tillåtet att rida eller leda en häst i de motionsspår som anges i § 3 p 
5 i dessa föreskrifter. 

Under tiden 15 maj-15 september är det inte tillåtet att rida eller leda en häst 
på de badplatser som anges i § 3 p. l i dessa föreskrifter. 

Ordningsföreskrifter för torghandel 
20 § 
Allmänna försäljningsplatser är torget framför Markaryds Sparbank, Posttorget samt 
gångbanan i korsningen Kungsgatan och Sjöbergs Lid i Markaryd. På dessa allmänna 
försäljningsplatser finns både fasta och tillfälliga saluplatser vilka bestäms av 
kommunstyrelsen.

21 § 
Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i första hand genom förhandsbokning hos 
kommunstyrelsen och i andra hand i den ordning försäljarna kommer till platsen. 

Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till 
tillgången på platser. 

Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. 

I fall en försäljare som bokat en saluplats inte har intagit platsen vid 
försäljningstidens början eller anmält att platsen kommer att användas senare på 
dagen, har kommunstyrelsen rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig 
saluplats.
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22 § 
Torghandel får bedrivas onsdagar, fredagar samt lördagar. Försäljningen får börja 
tidigast kl. 07.00 och ska vara avslutad senast kl. 18.00. Försäljarna får inte tidigare än 
en timme före fastställd försäljningstids början lägga upp varor eller redskap på 
försäljningsplatsen. Varor och redskap ska vara bortförda senast en halv timme efter 
försäljningstidens slut. På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet, eller 
om särskilda skäl föreligger, får kommunstyrelsen besluta att försäljning i särskilt fall 
ska ske vid andra tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in.

23 § 
En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens 
slut samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen, samt att föra bort och lägga det i 
en behållare för sopor.

Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg.

Avgift 
24 § 
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan 
plats samt allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de 
grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
25 § 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 4-8 §§, 9 § 
första stycket, 10 §, 11 § första stycket, 12-13 §§, 15-19 §§, 21 § tredje stycket 
första meningen, 22 § första-tredje styckena samt 23 § kan dömas till 
penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. I ordningslagen 
finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 

___________________

Dessa ordningsföreskrifter träder i kraft den 15 december 2008. 

MARKARYDS KOMMUN 


















