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Österåkers kommun

01FS 2003:85 
Österåkers kommuns föreskrifter  
om ändring av föreskrifterna (01FS 1996:86) 
om allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Österåkers kommun;

Utkom från trycket 
den 18 juli 2003 
Omtryck 

beslutade den 24 februari 2003 
(§ 7).

Österåkers kommun föreskriver, med stöd av 1 § förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617), att ändra 
3 §, 4 §, 9 §, 10 §, 13 §, 14 §, 16 §, 17 §, 18 § och 20 § i föreskrifterna 
om allmänna lokala ordningsföreskrifter för Österåkers kommun. 
 Föreskrifterna kommer därför att ha följande ändrade lydelse från 
den dag då denna författning träder i kraft. 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

1 § 
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på of-
fentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617). 
 Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser 
om hur den allmänna ordningen i Österåkers kommun skall upprätthål-
las. 

2 § 
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är of-
fentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1 - 4 ordningslagen, bilaga, 
om inte annat anges. 
 Samlad bebyggelse, enligt 18 och 19 §§, föreligger om området är 
detaljplanelagt eller bebyggelsegruppen utgörs av 10–20 hus och de be-
byggda tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs endast av väg, 
parkmark o.dyl. 



2 

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

3 §1) 
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: Rydbo IP, Breviksbadet, Garnsviksbadet, 
Fiskartorpsbadet, Linanäsbadet, Domaruddens friluftsanläggning inklu-
sive Domaruddens friluftsbad samt motionsslingor, motionsslingor vid 
Söra och Hacksta. 
 Bad, som sedan tidigare är offentlig plats, är Österskärs havsbad och 
Badholmen. 

4 §2) 
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 9 § andra 
stycket, 10 § första stycket, 11 § samt 12 § bör kommunen ges tillfälle 
att yttra sig. 
 I vissa fall krävs även tillstånd av byggnadsnämnd, miljö- och hälso-
skyddsnämnd eller Länsstyrelsen. 

Lastning av varor m.m. 

5 § 
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är 
ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmän-
heten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig 
lukt samt att trafiken onödigt hindras eller störs. 
 Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar 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 avsevärt störande buller riktat mot personer på of-
fentliga platser, t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske 
utan polismyndighetens tillstånd. 

1)Senaste lydelse 01FS 1996:86
2)Senaste lydelse 01FS 1996:86
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Containrar 

8 § 
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas 
upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med 
ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. 

Markiser, flaggor och skyltar 

9 §3) 
Markiser, flaggor eller 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. Skylt kräver i vissa fall bygglov och/eller tillstånd 
av väghållaren enligt enskild lagstiftning. 
 Dessutom får skyltar, t.ex. vippskyltar, inte ställas upp på offentlig 
plats utan polismyndighetens tillstånd. Vid tillståndsprövningen skall 
särskild hänsyn tas till framkomlighet och trafiksäkerhet för de funk-
tionshindrade samt till gång- och cykeltrafikanterna. 

Affischering 

10 §4) 
Affisch, annons eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polis-
myndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar, träd, 
kopplingsskåp, lyktstolpar 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, se kart-
bilaga 1. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp an-
nonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse 
på byggnad där rörelsen finns. 

Högtalarutsändning 

11 § 
Information, reklam, propaganda eller andra budskap, som riktar sig till 
personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknan-
de utan tillstånd från 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. 

3)Senaste lydelse 01FS 1996:86
4)Senaste lydelse 01FS 1996:86
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 När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik 
krävs inte tillstånd. 

Förtäring av alkohol 

13 §5) 
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom följande område:  
Bergavägen – Storängsvägen – Skolvägen – Åkersberga Kyrkliga Cent-
rum – Bergaskolan – Östra rondellen – Margretelundsvägen – Stations-
vägen – Västra Banvägen – Industribron – Båthamnsvägen – Västra 
rondellen – Centralvägen, kartbilaga 2. 
 Denna paragraf gäller ej i samband med tillåten servering av sprit-
drycker, vin och starköl. 

Badförbud 

14 §6) 
Bad är förbjudet inom Åkers sluss och dess omedelbara närhet (10 m), 
kartbilaga 2. 

Hundar och katter 

15 § 
Hundens eller kattens ägare, den som tagit emot hund eller katt för un-
derhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund el-
ler katt är skyldig att i tillämpliga delar följa bestämmelserna i 16 och 
17 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för per-
son med funktionshinder eller hund i tjänst, t.ex. inom polisväsendet, 
försvarsmakten eller räddningstjänsten eller hund som bedriver jakt en-
ligt jaktförordningen (1994:1454). 

16 §7) 
Hundar skall hållas kopplade inom all offentlig plats enligt 1 kap. 2 § 
första stycket punkterna 1 - 4 ordningslagen, inom områden som lik-
ställts med offentlig plats enligt 3 § Allmänna lokala ordningsföreskrif-
ter för Österåkers kommun, kartbilaga 3. 
 Tikar skall under löptid hållas kopplade i hela kommunen, dock inte 
inom inhägnade områden. 
 När en hund inte hålls kopplad skall den vara märkt enligt jordbruks-
verkets anvisningar eller ha halsband på sig med ägarens namn, adress 
och telefonnummer. 
 Hundar får inte uppehålla sig på begravningsplatser, allmänna fri-
luftsbad eller skolgårdar. 

5)Senaste lydelse 01FS 1996:86
6)Senaste lydelse 01FS 1996:86
7)Senaste lydelse 01FS 1996:86
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 Katter skall om de vistas utomhus vara märkta eller ha halsband med 
ägarens namn, adress och telefonnummer. 

17 §8) 
Föroreningar efter hund skall plockas upp inom all offentlig plats enligt 
1 kap. 2 § första stycket punkterna 1 - 4 ordningslagen, områden som 
likställts med offentlig plats enligt 3 § Allmänna lokala ordningsföre-
skrifter för Österåkers kommun, kartbilaga 3. 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

18 §9) 
Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor 
inom områden med samlad bebyggelse. 
 Inom följande områden är det förbjudet att använda pyrotekniska va-
ror: Solhälla, del av Vårdbo (vårdbostäderna), Görjansgården och 
Åkersberga sjukhus, kartbilaga 2. 

Sprängning och skjutning med eldvapen m.m. 

19 § 
Tillstånd av polismyndighet krävs för sprängning och skjutning med 
eldvapen inom samlad bebyggelse. 

Ridning, cykling och löpning m.m.10) 

20 § 
Ridning och cykling får inte ske i följande motionsspår: Söra elljusspår, 
Hacksta 2,5 km elljusspår och 5 km spår samt Domarudden 2,5 km 
elljusspår, 5 och 10 km spår. 
 Löpning, ridning eller cykling får inte ske i följande anlagda skid-
spår: Söra elljusspår, Hacksta 2,5 km elljusspår och 5 km spår samt 
Domarudden 2,5 km elljusspår, 5 och 10 km spår. 
 Medföljande hund får inte uppehålla sig i anlagda skidspår avsedda 
för klassisk skidåkning. 
 På innetorgen i Skutan och Kajutan är åkning på skateboard eller in-
lines förbjuden. 

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. 

8)Senaste lydelse 01FS 1996:86
9)Senaste lydelse 01FS 1996:86
10)Senaste lydelse 01FS 1996:86
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Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

22 § 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5 - 9 §§, 
10 § första stycket, 11 §, 12 § första stycket, 13 - 14 §§, 16 - 20 §§ kan 
dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. 
 I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och för-
verkande. 

Dessa föreskrifter11) gäller från den dag de har kungjorts i länets författ-
ningssamling. 

Dessa föreskrifter gäller från den dag de har kungjorts i Stockholms 
läns författningssamling. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE I ÖSTERÅKERS KOMMUN 

11)01FS 1996:86
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Stockholms läns författningssamling

Utgivare Elanders, Sthlm
Karin Bergh, Länsstyrelsen i Stockholms län ISSN 0347-1632 

Österåkers kommun

01FS 2011:6
Österåkers kommuns föreskrifter 
om ändring av föreskrifterna (01FS 2003:85) om 
lokala ordningsföreskrifter för Österåkers 
kommun; 

Utkom från trycket 
den 2 februari 2011 

beslutade den 8 november 2010 
(dnr KF § 144). 

 Kommunfullmäktige i Österåkers kommun föreskriver, med stöd av 1 § förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala före-
skrifter enligt ordningslagen (1993:1617), att 18 § i Österåkers kommuns föreskrifter 
(01FS 2003:85) ska ha följande ändrad lydelse. 

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 

18 §1  
Inom följande områden är det alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor: Solhälla, 
Vårdbo, Görjansgården, Solskiftets äldreboende, Enebackens äldreboende och Alceahuset 
(enligt kartbilaga). 
 Pyrotekniska varor får användas av privatpersoner utan tillstånd påskafton, valborgs-
mässoafton och nyårsafton från kl. 18.00 till 03.00 därpå följande dag.  
 Under övriga tider på året krävs polismyndighetens tillstånd för att använda pyroteknis-
ka varor inom område med samlad bebyggelse. 

 Ändringen gäller från och med den dag då den kungjorts i Stockholms läns författnings-
samling. 

1 Senaste lydelse 01FS 2003:85 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE I ÖSTERÅKERS KOMMUN 





Beslut 1 (1 ) 

Länsstyrelsen  
Datum Beteckning 

213-19660-2018 Stockholm 2018-05-23 

Österåkers kommun 
kommuri@osteraker.se 

Anmälan om ändring av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för 
Österåkers kommun 

Länsstyrelsen finner att de ändringar av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna 
för Österåkers kommun som kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018 (dnr 
KS 2017/0021; KF § 3:4) inte strider mot ordningslagen (1993:1617). 

BAKGRUND 

Av protokoll från Österåk ers kommunfullmäktige som inkom till Länssty relsen 
den 14 maj 2018 fram går att kommunfullmäktige i Österåk ers kommun den 23 
april 2018 fattat b eslut om ändring av § 18 i de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna för kommunen, angående användande av pyrotekniska 
varor. 

Ändringen innebär att pyrotekniska varor får användas utan tillstånd av 
privatpersoner i mindre o mfattning än tidigare. Tidigare gällde att sådana varor 
fick användas på påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton från kl. 18 till 
kl. 3 dagen därpå. Ändringen innebär att man får använda pyrotekniska varor 
mellan kl. 21 och kl. 22 på påskafton och valborgsmässoafton samt mellan 
kl. 23.30 på nyårsafton och kl. 00.30 på nyårsdagen. Vidare tas uttrycket "inom 
område med samlad bebyggelse" bort från tredje stycket i paragrafen, så att det 
under övriga tider på året i hela kommunen krävs polismyndighetens tillstånd för 
att använda pyrotekniska varor. 

Beslut i detta ärende har fa ttats och digitalt godkänts av enhetschef Helena 
Remnerud. Föredragande har varit länsassessor Johan Backman. 

BESLUT 

Postadress 
Länsstyrelsen Stockholm 
Box 22067 
104 22 STOCKHOLM 

Besöksadress 
Regeringsgatan 66 

Telefon 
010-223 10 00 

E-post/webbplats 
stockholm@lansstyrelsen.se  
www.lansstyrelsen.se/stockholm Fax 

010-223 11 10 
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