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Lokala ordningsföreskrifter för Östhammars 
kommun 
 
Beslutade av kommunfullmäktige den 29 september 2015, § 78. 
(KS-2014-332) 
 
Östhammars 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. 
 
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den 
allmänna ordningen i Östhammars kommun skall upprätthållas. 
 
2 § 
 
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är  
offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1–4 ordningslagen om inte annat anges. 
 
3 § 
 
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dess föreskrifter ska med stöd av 1 kap. 
2 § andra stycket ordningslagen följande områden jämställas med offentlig plats: 
 

• Badplatser, som sköts av kommunen 
• Lekplatser 
• Idrotts- och sportplatser 
• Motionsspår 
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• Särskilt iordningsställda platser för friluftsliv och 

 rekreation 
• Allmänna begravningsplatser. 

 
För områden som kommunen upplåter till torghandel gäller också kommunens 
föreskrifter om torghandel. 
 
4 §  
 
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 2 kap. 1-4 §§ bör kommunen 
ges tillfälle att yttra sig. 
 
 
Lastning 
 
5 § 
 
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som ansvarar 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, 
brandsläckningsutrustning, utrymningsvägar och handikapparkeringar eller andra 
handikappanordningar 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. 
 
Grävtillstånd krävs för schakt i allmän platsmark inom detaljplanelagt område.  
 
Schaktning och utfyllnad kan kräva marklov. 
 
 
Störande buller 
 
7 § 
 
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. 
stenkrossning, pålning och nitning får inte äga rum mellan klockan 22.00 och klockan 
07.00 utan polismyndighetens tillstånd. 
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Containrar 
 
8 § 
 
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till containrar som uppställes på offentlig plats är 
skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjandehavarens namn, adress 
och telefonnummer. Även reflexanordningar bör finnas på containern. 
 
Tillstånd från polisen krävs. 
 
Uppställning av container kräver bygglov om det inte gäller uppställning under kort tid. 
 
 
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 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. Fast 
monterad utstickande skylt ska inte sättas upp så att den sticker ut på lägre höjd än 3,50 
m över gångbana. 
 
Anordning som medger uppsättning av anslag kan kräva bygglov. 
 
I den mån bygglov har beviljats framgår av detta hur anordningen ska placeras. 
 
 
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. 
 
 
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
 
11 § 
 
Pyrotekniska varor får inte användas utan tillstånd av polismyndigheten, om 
användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga 
omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person 
eller egendom. (3 kap. 7 § ordningslagen) 
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Luftvapen 
 
12 § 
 
Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen samt motsvarande vapen får inte användas 
inom offentlig plats eller därmed jämställd plats. 
 
 
Förtäring av alkohol 
 
13 §  
 
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom följande områden: 
 
Alunda se karta bilaga 1 
Gimo se karta bilaga 2 
Östhammar  se karta bilaga 3 
Österbybruk  se karta bilaga 4 
Öregrund se karta bilaga 5 
 
 
Camping 
 
14 § 
 
Inom detaljplanelagt område får camping endast ske inom följande områden: 
 
Gimo se karta bilaga 6 
Hargshamn se karta bilaga 7 
Östhammar  se karta bilaga 8 
Österbybruk se karta bilaga 9 
Öregrund se karta bilaga 10* 
Gräsö se karta bilaga 11 
Sunnanö se karta bilaga 12 
 
*) Gäller endast i samband med midsommar och Roslagsloppet  
 
Inom andra detaljplanelagda områden får camping ej ske. 
 
 
Hundar och katter 
 
15 § 
 
Den som har hund eller katt i sin vård är skyldig att följa bestämmelserna i denna 
paragraf. Bestämmelserna är inte tillämpliga för ledarhundar, service- och signalhundar 
för funktionshindrade samt tjänstehundar. 
 
Om tillsyn över hundar och katter är i övrigt stadgat i lag (2007:1150) om tillsyn över 
hundar och katter. 
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Moment 1 
 
Hundar och katter ska hållas under tillsyn på offentliga platser. (3 §)  
 
Hund ska alltid hållas kopplad på idrottsplats, i motionsspår och på begravningsplats. 
 
Under löptid skall tik alltid hållas kopplad på offentlig plats. 
 
Moment 2 
 
Hundar och katter får inte vistas på: 
Lekplatser 
Förskole- och skolgårdar 
Badplatser som jämställs med offentlig plats under tiden 1 maj – 30 september 
I offentliga lokaler. 
 
Moment 3 
 
Förorening efter hund på offentliga platser ska plockas upp. 
 
 
Överträdelse av lokala ordningsföreskrifter 
 
§ 16 
 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av dessa 
ordningsföreskrifter dömes till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket 
ordningslagen.  
I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande. 
_______ 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2016 då Östhammars kommuns allmänna 
lokala ordningsföreskrifter antagna av kommunfullmäktige den 11 december 2012,  
§ 117 ska upphöra att gälla. 
 
 
 
Jonas Svensson    Jacob Spangenberg 
Kommunfullmäktiges ordförande  Kommunstyrelsens ordförande 
 
 
Peter Nyberg 
Kommunchef 
 
 



Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Östhammars kommun

Tätort: Alunda

Bilaga 1

Områden med förbud mot förtäring

av spritdrycker, vin och starköl
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Områden med förbud mot förtäring

av spritdrycker, vin och starköl

Tätort: Gimo

Bilaga 2
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Områden med förbud mot förtäring

av spritdrycker, vin och starköl

Tätort: Östhammar

Bilaga 3
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Områden med förbud mot förtäring

av spritdrycker, vin och starköl

Tätort: Österbybruk

Bilaga 4
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Områden med förbud mot förtäring

av spritdrycker, vin och starköl

Tätort: Öregrund

Bilaga 5
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Camping: Gimo

Bilaga 6
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Camping: Hargshamn

Bilaga 7
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Camping: Östhammar

Bilaga 8
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Camping: Österbybruk

Bilaga 9
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Camping: Öregrund

Bilaga 10
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Camping: Gräsö

Bilaga 11


