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Lokala Ordningsföreskrifter
Karlshamns kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1617).

Hundar
13 §
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 14 och 15 §§. Det som sägs i
dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för
funktionshindrad person eller för hund i offentlig tjänst.
14 §
Hundar ska hållas kopplade:
• på allmän försäljningsplats medan torghandel pågår
• på kommunala lekplatser lekytor, varmed avses yta där lekredskap är uppställda
• på kommunala campingplatser med angränsande parkeringsplatser (Långasjönäs och Kollevik)
• på kommunala idrottsplatser med angränsande parkeringsplatser (Asarum, Halasjö, Hällaryd,
Märserum, Mörrum, Ringamåla, Svängsta, Högadal, Strömma och Vägga)
• i kommunala småbåtshamnar med angränsande parkeringsplatser och båtuppställningsplatser
(Matvik, Solskensviken, Sternö, Svanevik, Väggaviken)
• i kommunala motions- eller eljusspår i tätorterna (Asarum, Hällaryd, Mörrum, Svängsta, Åryd,
samt Långasjönäs, Prästslätten, och Väggaparken)

• i parkanläggningar
• på kyrkogård och begravningsplats
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och
telefonnummer.
Hundar får inte vistas på:
• allmänna friluftsbad med gräns där hundförbudsskylt är placerad (Elleholm, Köpegårda, Kollevik,
Lilla Öjasjön, Långasjön södra badplatsen, Långasjön vid campingen, Nytäppet, Sternö, Stilleryd, Svartasjön,
Trehörnasjön, och Ällhölen)

• på Jössarinken
• kommunal lekplats (på vilken lekredskap är uppställda)
Om tillsyn över hundar och katter i övrigt stadgas i lag om tillsyn över hundar och
katter (SFS 2007:1150).
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15 §
Inom detaljplanelagda områden, Yttervägga, och del av västra Svängsta som ej är
detaljplanelagt
område enligt vad som stadgas i 3 § 1 mom, samt inom områden som stadgas i § 14 vad avser
kopplingstvång, ska föroreningar av hund och häst plockas upp.

