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Allmänna lokala ordningsföreskrifter
Nykvarns 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).
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den
allmänna ordningen i Nykvarns kommun ska upprätthållas.
2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plast
enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.
Bestämmelserna i 12 § 4 stycket är även tillämpliga på andra platser än offentliga
platser inom kommunen.
3 § Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1
kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:
• Kyrkogårdar och Begravningsplatser.
Fastigheterna Turinge kyrka 1:2 samt del av Näsby 5:2 och 6:2
Karta: Turinge kyrka, Bilaga 7
Taxinge kyrka, Bilaga 8
Nykvarns centrum,

•

Hela eller delar av fastigheterna Grytan 1-3, Grytan 6, Grytan 7, Nykvarn
1:456, 1:493, Nykvarn 1:309
Karta: Bilaga 1

Anläggningar för lek, motion och idrott.

Karta: Bilaga 2
• Oxvretens friluftsområde med vidhängande/anslutande motionsspår.
Hela eller delar av fastigheterna Långdal 1:5, 1:6, Nykvarn 1:3, 1:4, 1:72
• Alcrofältet. Del av fastigheten Nykvarn 1:3
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•
•

Furuborgsplanen. Hela eller delar av fastigheterna Nykvarn 1:4 och 1:72
Konstgräsplanen, Trädgårdsvägen. Hela eller delar av fastigheterna Nykvarn
1:4 och 1:72

Badplatser

• Hökmossebadet
Hela eller delar av fastigheterna Nykvarn 1:243 och Älgbostad 1:11
Karta: Bilaga 3.
• Lövnäsbadet
Fastigheten Torsättra 1:11
Karta: Bilaga 4
• Taxingebadet
Del av fastigheten Näsby 3:6
Karta: Bilaga 5.
• Sundsvikbadet
Del av fastigheten Sundsör 2:1
Karta: Bilaga 6.
4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket,
11 §, 12 §, 14 § och 15 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor m m

5 § Vid lastning av varor, 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,
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 ska se till att det sker
på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.
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Störande buller

7 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd mellan
kl. 22.00 och 07.00.

Containrar

8 § 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

9 § Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en
gångbana på lägre höjd än 2,20 meter, över en cykelbana på lägre höjd än 2,50 meter,
över en gång- eller cykelbana där maskinell snöröjning, sandning eller renhållning sker
på lägre höjd än 3,00 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

Affischering

10 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av
polismyndigheten 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 byggnaden 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 liknande utan tillstånd av
polismyndigheten.

Fyrverkeripjäser

12 § Med ordet fyrverkeripjäser avses här föremål som, enligt 4 § 3 p. lagen (2010:1011)
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om brandfarliga och explosiva varor, tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en
pyråteknisk effekt.
Fyrverkeripjäser får inte, med de undantag som framgår nedan, användas på offentlig
plats, på platser som enligt dessa föreskrifter skall jämställas med offentlig plats eller
inom idrotts- och fritidsanläggningar samt skolor, utan polismyndighetens tillstånd.
Dock får fyrverkeri och andra pyrotekniska varor användas utan polismyndighetens
tillstånd endast mellan kl 18.00 - 02.00 på Valborgsmässoafton och Nyårsafton.
Tillstånd från polismyndigheten kan, om förhållanden är sådana som anges i 3 kap.7 §
Ordningslagen(1993:1617), likväl krävas under ovannämnda tid.
Det är inte tillåtet att använda fyrverkeripjäser inom 100 meter från äldreboende och
andra vårdinrättningar.
Inom de övriga delarna av kommunen kan tillstånd av polismyndigheten krävas för att
få använda pyrotekniska varor enligt vad som närmare framgår av bestämmelserna i 3
kap 7 § Ordningslagen (1993:1617).

Förtäring av alkohol

13 § Spritdrycker, vin, starköl och cider vars alkoholhalt överstiger 2,25 volymprocent
alkohol, får inte förtäras utomhus på offentliga platser de platser som anges i § 3, eller
offentliga platser som gränsar till skolgårdar i kommunen, annat än i samband med
tillåten utskänkning
Vad som anges i första stycket innebär ingen inskränkning för de serveringstillstånd
som kan ha meddelats för serveringsställen på offentlig och därmed jämställd plats.

Ambulerande försäljning

14 § Ambulerande försäljning och handel får ske på offentlig plats när det sker i
obetydlig omfattning. I övrigt krävs polismyndighetens tillstånd enligt 3 kap 1 §
Ordningslagen.
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Camping

15 § Camping får inte ske på torg, begravningsplatser, kyrkogårdar, badplatser och i
parker. Polismyndigheten får dock ge tillstånd till camping inom offentlig plats vid
särskilda evenemang.
Med camping avses tältning och uppställning av husbil eller husvagn.

Hundar

16 § 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 17 – 18 §§.
Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för den som handhar hund som assisterar
funktionshindrade (s k servicehund) eller polishund i tjänst.
17 § Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats i park, plantering, lekplats,
idrottsanläggning eller badplats. Tikar skall under löptid hållas kopplade på offentlig
plats i hela kommunen. Undantag från kopplingstvånget inom inhägnade områden
eller i samband med deltagande i särskilda evenemang (hundutställningar, hundtävlingar och liknande).
Hundar får inte vistas på:
• begravningsplatser
• kommunens lekplatser, förskolegårdar och skolgårdar.
• Badplatserna Hökmossbadet, Lövnäsbadet, Sundsvikbadet och Taxingebadet under
tiden15 maj-15 september.
18 § Fast förorening skall av hunds ägare, eller den som stadigvarande eller tillfälligt i
sin vård, borttagas från gångbana, gata, torg, park, lekplats, idrottsplats och plantering
inom detaljplanelagd område inom Nykvarns kommun samt inom allmän badplats och
motionsslinga som är utmärkt.

Luft- och fjädervapen mm

19 § Luftvapen, fjädervapen, pilbåge, slangbella, soft airgun och paintballvapen får inte
användas på offentlig plats, inom områden med sammanhållen bebyggelse eller inom
detaljplanelagt område
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Ridning och löpning

20 § Ridning eller medförande av häst får ej ske i anlagda motionsspår
Häst får inte vistas, under tiden 15 maj-15 september, inom områden som jämställs
med offentlig badplats plats enligt 3 §
Löpning och promenad får inte ske i motionsspår preparerade för skidåkning

Fiske på offentliga badplatser

21 § Fiskeförbud råder inom områden som jämställs med offentlig badplats enligt 3 §

Grillning på offentliga badplatser

22 § Grillning inom områden som jämställs med offentlig badplats plats enligt 3 § är
endast tillåtet på anvisade grillplatser som anordnats av kommunen, dvs markerade
områden avsedda för grillning på fast arrangerad grill eller på medhavd grill.

Avgift för att använda offentlig plats

23 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med
sådan plats har i de fall kommunen är ägare till marken rätt att ta ut en avgift enligt de
grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
23 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§,10 § första
stycket, 11-20 §§ ., 13 §, 14 §, 16-22 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 19 §
andra stycket ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om
förelägganden och förverkande.

Undantag från förbud

24 § Kommunstyrelsen kan, om särskilda skäl finns, medge undantag från
bestämmelse i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Nykvarns
kommun. Särskilda skäl är t.ex hundutställningar, marknader och liknande som kan
strida mot bestämmelserna i föreskrifterna.
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