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Lokal ordningsstadga för Malmö kommun
Ant av kf 14/12 1995, § 224, bih 161. Ändr av kf 20/5 1998, § 110, bih 62, 21-22/6 2005, §
132, bih 70, 31/5 2006, § 134, bih 83, 29/1 2009, § 14, bih 5, 4/3 2010, § 41, bih 28, 24/3
2011, § 53, bih 28, och 7/2 2013, § 16, bih 12.

Malmö kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter 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).
Denna lokala ordningsstadga innehåller ytterligare bestämmelser om hur den
allmänna ordningen i Malmö kommun ska upprätthållas. Bestämmelse i § 19 har även
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.
Bestämmelsen i 19 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom
kommunen.
För områden som upplåtits till torghandel gäller också kommunens torghandelsstadga.
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:
Ribersborgsstranden, Limhamnsfältet, Sibbarps badpark inkl Hammars park,
Klagshamns badplats och kulturreservatet kring Malmöhus.
4§
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt §§ 10–12, 14–15 , 19 och 21
ska kommunen ges tillfälle att yttra sig.
Tillhandahållande av friflytande mobilitetssystem
5§
Det krävs tillstånd för bedriva uthyrning av eldrivna enpersonsfordon (sparkcyklar,
elcyklar och likande, oberoende av om de har ett eller flera hjul, en sitt- eller ståplats för
föraren
Lastning av varor m m
6§
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
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olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.
Avlastning och uppläggning av gods eller annat ianspråktagande av offentlig plats får
inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar
blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.
Vad som gäller för den som är ansvarig gäller även för annan som uppdras att utföra
åtgärden för den ansvarige.
Schaktning, grävning m m
7§
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att ordning
och säkerhet inte försummas så att risk för skada uppkommer på person eller
egendom.
Vad som gäller för den som är ansvarig gäller även för annan som uppdras att utföra
åtgärden för den ansvarige.
Containrar
8§
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller ett lastflak, som ska ställas
upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. På varje hörn av
containern/lastflaket ska reflexer finnas och vara synliga från alla sidor. Vid färd
genom staden ska containern vara täckt med finmaskigt nät för att förhindra att avfall
blåser av.
Avstängningsventiler för vatten och gas, däxlar till brandposter och avloppsbrunnar
samt kabelskåp, får under inga omständigheter blockeras.
Markiser och skyltar
9§
Uppfällbara markiser eller liknande anordningar ska sättas upp så att en fri höjd om
2,3 meter erhålles över gångbana, och får aldrig vara närmare körbanekant än 0,6
meter.
Fasta markiser, skärmtak, skyltar o dyl ska vara uppsatta så att det finns fri höjd om
2,5 meter över gångyta och de får inte vara närmare körbanekant än 1,0 meter.
Anordningar av nämnda slag ska närmast och över körbana ha en fri höjd av minst 4,6
meter.
Banderoller, flaggor och dekorationer
10 §
Banderoller, flaggor eller andra dekorationer får aldrig med någon del hänga ner över
gångbana närmare än 2,5 meter över gångbanan eller närmare än 4,6 meter över
körbana eller körbar gångyta.
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Affischering
11 §
Affischer, annonser eller liknande får inte utan polismyndighetens tillstånd sättas upp
på eller ovanför fastighet, byggnad eller mark, när budskapet är riktat mot offentlig
plats. Affischering får inte ske på träd, belysningsstolpar eller kopplingsskåp.
Tillstånd enligt stadgan behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller
andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Tillstånd krävs inte
heller enligt stadgan för näringsidkare 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, genom högtalare eller liknande, får inte ske utan polismyndighetens
tillstånd.
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.
Förtäring av alkohol
14 §
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats inom nedan angivet
område om förtäringen föranleder olägenhet i fråga om ordning och nykterhet.
Med offentlig plats likställes i denna paragraf för allmänheten tillgänglig
begravningsplats eller skolgård.
Om servering av alkoholdrycker finns bestämmelser i alkohollagen (1994:1738).
Det område som avses med bestämmelsen begränsas av Hamnparken, Grimsbygatan,
Västkustvägen,
Sjölundaviadukten,
Stockholmsvägen,
Inre
Ringvägen,
Lindängsvägen, Munkhättegatan, Axel Danielssons väg, Trelleborgsvägen,
Vintrievägen, Pildammsvägen, Henriksdalsvägen, Annetorpsvägen, Kalkbrottsgatan,
Strandåsvägen och södra gränsen till Sibbarps fritidsområde.
Ambulerande försäljning
15 §
För ambulerande försäljning på offentlig plats krävs polismyndighetens tillstånd på
följande offentliga platser:
Ångbåtsbron, Skeppsbron, Centralplan, Mälarbron, Norra Vallgatan, Hamngatan,
Stortorget, Södergatan, Skomakaregatan, Lilla torg, Baltzarsgatan mellan Södergatan
och Kalendegatan, Kyrkogatan, Stora Nygatan mellan Gustav Adolfs torg och
Malmborgsgatan samt mellan Slottsgatan och Kalendegatan, Stadt Hamburgsgatan,
Malmborgsgatan, Gustav Adolfs torg, Raul Wallenbergs park, Kaptensbron,
Torggatan, Kanalgatan, Södra Promenaden, Lilla Nygatan, Per Wijersgatan, Södra
Tullgatan, Södra Vallgatan, Davidhallsbron, Drottninggatan, Regementsgatan mellan
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Södra Förstadsgatan och Fersens väg, Fersens bro, Slottsgatan mellan Fersens bro och
Hovrättsbron, Storgatan mellan Södra Förstadsgatan och Davidshallsgatan, Södra
Förstadsgatan mellan Davidhallsbron och Friisgatan, Triangeln, Tågfärjeplan, Hans
Michelsensgatan, Jörgen Kocksgatan, Carlsgatan, Stormgatan, Hamnparken,
Grimsbygatan, Frihamnsallén, Ribersborgsstranden, Sibbarps badpark väster om
Strandgatan, Klagshamns badplats, kulturreservatet kring Malmöhus samt
Kungsparken, Slottsparken och Pildammsparken, inom område Västra Hamnen;
geografiskt område som begränsas av Scaniabron, Varvsbron, Klaffbron, område som
begränsas av broarna Hovrättsbron, Älvsborgsbron, Suellsbron samt Universitetsbron
samt inom område Hamnparken, område innanför station Triangeln och station Hyllie, område utanför station Triangelns norra och södra stationsuppgång samt torgyta
utanför station Hyllies uppgångar.
Detsamma gäller invid ovannämnda offentliga platser belägna utrymmen om offentlig
plats kommer att tagas i anspråk vid försäljningen.
Ambulerande försäljning får inte heller ske på salutorg under den tid som platsen
användes för allmän försäljning.
Tillstånd enligt stadgan krävs dock inte för försäljning av tryckta skrifter samt
välgörenhets- och demonstrationsmärken.
Anm.
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i
anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver
tillstånd enligt 3 kap 1 § ordningslagen.
Camping
16 §
Camping, d. v. s. tillfälligt boende i tält, husvagn, husbil och/eller annan anordning i
samma syfte, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd, inom andra områden än
den härför iordningställda campingplatsen i Sibbarps badpark.
Badförbud
17 §
Bad är förbjudna inom hamnområden och i närheten av markerade kablar.
Hundar
18 §
Om hundar finns bestämmelser i Hundstadga för Malmö kommun.
Fiske m m
19 §
Inhägnat område kring dammar och vattendrag får endast beträdas i den mån detta
medgivits av ansvarig kommunal nämnd.
Fiske i dammar i kommunens parker får inte ske utan särskilt medgivande från
tekniska nämnden.
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Fiske i Malmö stads kanaler runt centrum är tillåtet för allmänheten i kanalens hela
sträckning innanför Turbinbron, Neptunibron och Suellsbron. I vallgraven runt Malmöhus slott är fiske inte tillåtet.
Fiske i kanalerna får endast ske med handredskap* (med handredskap avses spö, pilk
och liknande rörligt redskap som är utrustat med lina och högst tio krokar). Fiske med
kastspö eller flugfiske får inte bedrivas från broar som upplåtits för allmän trafik.
*Definitionen av handredskap kommer från 7 § Fiskelagen (SFS 1993:787)
Pyrotekniska varor
20 §
Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor – fyrverkerier –
på offentlig plats med undantag för användande på nyårsafton från klockan 18.00 till
därpå följande dag klockan 02.00.
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor på kyrkogårdar, begravningsplatser,
inom sjukhusområde för Universitetssjukhuset MAS samt på offentlig plats inomhus.
Grillning på badstränderna
21 §
Grillning på Ribersborgsstranden, i Sibbarps badpark och på Klagshamns
badplats tillåts mellan kl 09.00 - 17.00 endast inom grillplatser som anordnats av
kommunen, d v s markerade områden avsedda för grillning på fast arrangerad grill
eller på medhavd grill.
Under övrig tid får grillning ske på medhavd grill utan begränsning av område.
Grillning får inte vid något tillfälle ske direkt på marken.
Ridning
22 §
Ridning och framförande av hästfordon eller andra motsvarande fordon får inte ske
utan polismyndighetens tillstånd på gågata inom område som begränsas av Norra
Vallgatan, Slottsgatan, Östra Promenaden, Regementsgatan – Drottninggatan, Fersens
väg, Östra Rönneholmsvägen samt Amiralsgatan.
Ridning eller medförande av häst på allmänna badstränder, på eller längs med gångeller cykelbanor invid allmänna badstränder får inte ske utan polismyndighetens
tillstånd under tiden 15 maj -31 augusti mellan klockan 08.00 och 20.00, om inte
något annat särskilt angetts för platsen.
Ridning och framförande av hästfordon eller andra motsvarande fordon får inte ske
utan polismyndighetens tillstånd på motionsslingor och andra liknande löparbanor, på
skidspår som iståndsatts för allmänt bruk och på idrottsplaner, om inte något annat
särskilt har angetts för platsen.
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Vad som ovan stadgas gäller inte nödvändiga service- och underhållsarbeten eller
myndigheters verksamhet för upprätthållande av ordningen.
Båtförtöjning och ankring
23 §
Förtöjning av båt och ankring vid bryggor får inte ske, utan särskilt medgivande från
tekniska nämnden, i kanalerna.
Förtöjning av båt och ankring vid bryggor längs med allmän badplats i kommunen får
inte ske utan särskilt medgivande från tekniska nämnden.
Växtlighet från tomt
24 §
För att inte hindra framkomlighet för trafikanter får växtlighet på tomt inte skjuta ut
över gångbana eller över mark avsedd för gångbana, på lägre höjd än 2,50 meter över
marken, eller över körbana på lägre höjd än 4,60 meter över marken.
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 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift i denna ordningsstadga
kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.

Denna stadga träder i kraft den 15 augusti 2006. Föreskriften i 19 § första stycket
träder i kraft den 26 april 2010. Föreskriften i 14 § första stycket i senaste lydelse träder i kraft den 1 maj 2011. Föreskriften i 18 § tredje och fjärde stycket träder i kraft
den 1 april 2013.
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