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Hylte kommun
kommunen@hylte.se
Anmälan enligt 3 kap. 13 § ordningslagen
Beslut
Kommunfullmäktige i Hylte kommun beslutade den 4 mars 2021, § 25, om ändring i
kommunens lokala ordningsföreskrifter. Länsstyrelsen har inte funnit skäl att upphäva
några av de nya ändrade föreskrifterna enligt beslutet.
Detta beslut får enligt 3 kap. 27 § ordningslagen (1993:1617) inte överklagas.
Redogörelse för ärendet
Hyltes kommun har till länsstyrelsen den 17 mars 2021 anmält kommunfullmäktiges
beslut enligt ovan om ändring i lokala ordningsföreskrifter. Utöver vissa språkliga och
redaktionella förändringar gäller ändringarna i huvudsak följande.
Viss förändring i och tillägg till 9 § gällande markiser, flaggor, skyltar, vegetation
m.m. bl.a. på så sätt att även vegetation nu regleras.
I 13 § läggs Skateparken i Hyltebruk och Gästabudsparken i Torup till som platser
gällande förbud för förtäring av alkohol.
Dessutom läggs följande stycke till i 13 §:
- Förbudet gäller inte vid uthyrning av kommunala lokaler då serveringstillstånd inte
krävs för att alkoholservering sker i samband med privat fest vid enstaka tillfällen för
i förväg bestämda personer, utan vinstintresse och utan annan kostnad än
inköpskostnad.
I 15 § tas uppräkningen av vilka badplatser som omfattas av campingförbud bort
eftersom de ändå är inräknade och likställs med offentlig plats enligt 3 §.
Vidare införs vissa ändringar gällande hundar i 16-18 §§. Detta bl.a. utifrån att
Falkenbergs pastorat skickat in ett önskemål om att hundar ska vara tillåtna på
pastoratets begravningsplatser och att även Hyltebruks pastorat, har ställt sig positiva
till att tillåta hundar på begravningsplatser.
Skäl för beslutet
Av 3 kap. 13 § ordningslagen (1993:1617) framgår bl.a. följande. Kommunens beslut
att anta, ändra eller upphäva föreskrifter som avses i 1 kap. 2 § andra stycket eller i
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3 kap. 8 eller 9 § eller 10 § första stycket andra meningen ska omedelbart anmälas till
länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska upphäva en föreskrift som strider mot ordningslagen.
Länsstyrelsen har efter granskning inte funnit skäl att upphäva Kommunfullmäktiges
i Hyltes kommun beslut.
Vid handläggningen av detta ärende har länsjurist Anna-Karin Falkenström varit
beslutande och länsjurist Ida Lindecrantz varit föredragande.
Anna-Karin Falkenström
Ida Lindecrantz
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på:
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

