
 

 

003-1 

 

 

 

 

  

Lokala ordningsföreskrifter för 
Nynäshamns kommun 

Antagna av kommunfullmäktige 9 juni 2021 § 112 
 



  

 

 

Revideringar  

Antagna av kommunfullmäktige den 7 december 1995 § 332 

Reviderade av kommunfullmäktige den: 

• 27 januari 2000 § 7 

• 25 januari 2001 § 7 

• 5 november 2008 § 187 

• 13 april 2016 § 75 

• 9 juni 2021 § 112 

De senaste revideringarna trädde ikraft den 1 januari 2022  



  

 

 

Sammanfattning 

Ordningslagen (1993:1617) innehåller särskilda föreskrifter om allmänna sammankomster och 

offentliga tillställningar samt föreskrifter om allmän ordning och säkerhet i övrigt på offentliga 

platser med mera.  

Enligt 3 kap 8 § ordningslagen får en kommun efter regeringens bemyndigande dessutom utfärda 

de ytterligare föreskrifter, det vill säga lokala ordningsföreskrifter, för kommunen som behövs för att 

upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. 

Enligt 1 kap 2 § ordningslagen avses följande som offentlig plats:  

1. Allmänna vägar  

2. Gator, vägar, torg och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har 

upplåtits för sitt ändamål,  

3. Områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har 

upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt  

4. Andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik.  

Kommunen får även föreskriva att anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, 

järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana områden, om de inte omfattas av 

bestämmelserna i första stycket, ska jämställas med offentliga platser. Detta under förutsättning att 

områdena är tillgängliga för allmänheten. Offentlig plats är således alla platser som iordningställts 

för allmänhetens behov. 

Detta dokument utgör Nynäshamns kommuns lokala ordningsföreskrifter.  
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Inledande bestämmelser 
1 §  

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap 

ordningslagen (1993:1617). Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser, 

som gäller på offentlig plats i Nynäshamns kommun. Bestämmelsen i 18 §, som har till syfte att 

hindra att människors balsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor, 

gäller även på andra än offentliga platser. 

2 §  

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller även ordningsföreskrifter för 

torghandel i Nynäshamn.  

3 §  

Av 1 kap 2 § ordningslagen framgår vilka platser som är offentlig plats. Vid tillämpningen av 3 kap 

ordningslagen och dessa föreskrifter ska de områden som har utmärkts på bilaga 1A-1H jämställas 

med offentlig plats.  

4 §  

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd med stöd av 6, 9–11 §§ ska kommunen beredas 

tillfälle att yttra sig, om det inte är uppenbart onödigt eller det av särskilda skäl inte är lämpligt med 

ett remissförfarande.  

Lastning och lossning av varor m.m. 
5 §  

Vid lastning, forsling, lossning eller 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.  

Vid avlastning eller uppläggning av gods får inte brandposter, brandsläckningsutrustningar eller 

utrymningsvägar blockeras eller räddningstjänstens arbete hindras.  

Gångbana eller gång- och cykelbana får inte blockeras på ett sådant sätt som gör att cyklister och 

fotgängare tvingas ut i körbanan.  

Snömassor/snövallar får inte placeras så att de utgör ett hinder för tillgängligheten till brandposter.  

Störande buller 
6 §  

Stenkrossning, pålning, nitning eller annat arbete som orsakar störande biller för personer på 

offentliga platser, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.  

 



 2(5) 

 

 

Containrar och lastflak 
7 §  

Container, lastflak, storsäckar eller liknande kärl uppställda på offentlig plats ska vara märkta med 

ägares eller nyttjanderättshavares namn, adress och telefonnummer. För detta ansvarar ägaren, om 

inte ägaren kan visa att nyttjanderättshavaren gentemot ägaren har påtagit sig ansvaret för att 

containern eller lastflaket är märkt. Om så är fallet ansvarar nyttjanderättshavaren för containerns 

eller lastflakets märkning.  

På varje hörn av containern/lastflaket ska reflexer finnas och vara synliga från alla sidor.  

Markiser, flaggor, skyltar och vegetation 
8 §  

Markiser, flaggor eller skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana eller gång- 

och cykelbana på lägre höjd än 2,50 meter eller över körbanan på lägre höjd än 4,50 meter. 

Buskage och utstickande grenar i horisontalled får inte inkräkta på gångbanans eller gång- och 

cykelbanans yta. Hängande grenar i vertikalled får vara som lägst 2,50 meter över gångbana eller 

gång- och cykelbana.  

Affischering 
9 §  

Affischer, annonser eller liknande anslag få rinte utan tillgång av polismyndigheten sättas upp på 

offentlig plats eller på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande anordningar, som vetter mot 

offentlig plats.  

Affischering får inte ske på träd, avfallsbehållare, belysningsstolpar eller kopplingsskåp.  

Tillstånd behövs dock inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar 

för vilka bygglov har erhållits. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och 

andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad i vilken rörelsen finns.  

Brandroller som sätts upp på offentlig plats eller plats som är jämställd med offentlig plats (se bilaga 

1A- 1H), utan att vara en del av en allmän sammankomst eller offentlig tillställning, kräver tillstånd 

från polismyndigheten.  

Högtalarutsändning 
10 §  

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.  

Insamling av pengar 
11 a §  
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Insamling av pengar i bössor eller liknande anordning får inte ske utan polismyndighetens tillstånd, 

om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.  

När insamling ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 

11 b § 

Passiv insamling av pengar (tiggeri) får inte ske inom 75 meter från butiks- och restaurangentréer 

inom offentlig plats. Förbudet gäller även parkeringsytor, buss- och tågstationer samt 

återvinningsstationer inom offentlig plats.  

Vad som är att betrakta som offentlig plats redovisas i ordningsföreskrifternas karbilagor 1A-1H. 

Inom offentlig plats gäller ovan meterangivelse samt de utpekade platserna.  

Passiv insamling av pengar på kommunens anlagda badplatser samt bryggor inom offentlig plats är 

förbjudet under månaderna juni – augusti inom de områden som har utmärkt på bilagorna 3A 

(Nickstabadet) 3B (Hamnviksbadet) 3C (Rangsta badplats) 3D (Stora Vika badplats) och 3E 

(Grindsjöns badplats). Vilka bryggor som omfattas av förbudet framgår av ordningsföreskrifternas 

kartbilagor 1A-1H. 

Förtäring av alkohol 
12 §  

Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats inom de områden som har utmärkts 

på bilagorna 2A (centrala Nynäshamn), 2B (Ömso centrum) och 1C (Spångbro centrum). Detta 

gäller dock inte serveringsområde, inom vilken tillåten utskänkning sker.  

Begreppen spritdrycker, vin och starköl har samma betydelse som i 1 kap 3 – 10 §§ alkohollagen.  

Camping 
13 §  

Camping får inte ske på offentlig plats (se bilaga 1A – 1H). 

Allmänna bestämmelser för hundar och hästar 
14 §  

En hunds och hästs ägare, den som har tagit emot en hund eller häst för underhåll eller nyttjande 

eller den som endast tillfälligt vårdar en hund eller häst är ansvarig för att bestämmelserna i 15-17 

§§ följs. Bestämmelserna i 15–17 §§ gäller dock inte för:  

1. Ledarhund förd av synskadad person med behov av assistans av hunden,  

2. Annan service- eller signalhund förd av person med särskilda behov av assistans av hunden, 

om hund och förare har undantagits från att omfattas av dessa bestämmelser, eller  

3. Polishund eller polishäst i tjänst eller hund vid eftersökningsarbete eller liknande på uppdrag 

av polismyndigheten.  

Ett sådant undantag som anges i andra stycket 2 punkten beslutas av polismyndigheten. Undantag 

från någon eller några av bestämmelser i 15 – 17 §§ ska medges, om en person har sådana 
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särskilda behov av assistans av en signal- eller servicehunds att hundens närvaro förutsätter eller 

avsevärt förenklar hundförarens vistelse på offentlig plats utan annan persons närvaro.  

Service - respektive signalhund under utövande av sitt uppdrag och utnyttjande av undantaget i 

andra stycket 2 punkten, ska bära ett fult tjänstehundstäcke med texten servicehund respektive 

signalhund.  

Vistelseförbud för hundar och hästar 
15 §  

Hund eller häst får inte vistas på kommunens anlagda badplatser under månaderna juni – augusti 

inom de områden som har utmärkts på bilagorna 3A (Nickstabadet) 3B (Hamnviksbadet), 3C 

(Rangsta badplats) 3D (Stora Vika badplats) och 3E (Grindsjöns badplats).  

16 §  

Häst får inte vistas på de motionsspår, som har utmärkts på bilaga 4A (Nynäshamn) 4B (Sorunda) 

och 4C (Ösmo). 

Kopplings- och upplockningstvång för hundar 
17 § 

Tik ska hållas kopplad under löptid. 

I övrigt ska hund hållas kopplad på offentlig plats inom de områden som har utmärkts på bilagorna 

1A (Nynäshamns tätort), 1B (Ösmo tätort), 1C (Spångbro) 1D (Stora Vika), 1E (Segersäng), 1F 

(Strandvägen), 1G, (Alhagens våtmark), 1H (Lövhagens friluftsområde), samt på de motionsspår 

som har utmärkts på bilagorna 4A (Nynäshamn), 4B (Sorunda) och 4C (Ösmo).  

Föroreningar efter hundar ska plockas upp inom de områden som anges i denna paragraf.  

Vad som föreskrivs i första och andra styckena gäller inte inom inhägnade områden avsedda för 

rastning av hundar.  

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 
18 §  

Inom de områden som har utmärkts på bilagorna 1A (Nynäshamns tätort), 1B (Ösmo tätort) 1C 

(Spångbro) 1D (Stora Vika) och 1E (Segersäng), får pyrotekniska varor inte användas utomhus utan 

polismyndighetens tillstånd vid andra tidpunkter än påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton 

mellan kl. 17.00 och påföljande dag kl. 01.00.  

Att tillståndsplikt i vissa fall även föreligger inom övriga kommunen samt under påskafton, 

valborgsmässoafton och nyårsafton framgår av 3 kap 7 § ordningslagen. 

Vapen 
19 §  

Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på offentlig plats (se bilaga 1A-1H).  
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Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
20 §  

I ordningslagen finns bestämmelser om straff, föreläggande och förverkande för den som inte följer 

dessa föreskrifter.  

Övergångsbestämmelser 
21 §  

Dessa föreskrifter träder i kraft 1 juni 2016. För markiser uppsatta före ikraftträdandet ska dock 

äldre bestämmelser tillämpas till och med utgången av år 2017. 

 

 


