Bilaga 8, KF § 192/2021
Sidan 1 av 21

Lokala
ordningsföreskrifter

Östhammars Kommun

Antaget av

Kommunfullmäktige 14 december 2021

Ersätter tidigare version

Kommunfullmäktige, 29 september 2015, § 78
Kommunfullmäktige, 18 juni 2019, § 85

Dokumentansvarig

Marie Berggren

Bilaga 8, KF § 192/2021
Sidan 2 av 21

Innehållsförteckning

Lokala ordningsföreskrifter gällande användning av offentlig plats ....................................................... 3
Om de lokala ordningsföreskrifterna ....................................................................................................... 3
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde ................................................................................... 3
Lastning ................................................................................................................................................... 4
Schaktning, grävning m.m. ...................................................................................................................... 4
Störande ljud och buller........................................................................................................................... 4
Containrar, byggställning och bod .......................................................................................................... 4
Markiser, flaggor och skyltar .................................................................................................................. 5
Högtalarutsändning.................................................................................................................................. 5
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor................................................................................................. 5
Luftvapen................................................................................................................................................. 5
Förtäring av alkohol ................................................................................................................................ 5
Camping .................................................................................................................................................. 6
Hundar och katter .................................................................................................................................... 6
Affischering, reklam mm......................................................................................................................... 7
Tillgänglighet och framkomlighet ........................................................................................................... 7
Växtlighet från tomt ................................................................................................................................ 7
Överträdelse av lokala ordningsföreskrifter ............................................................................................ 8
Bilagor Lokala ordningsföreskrifter ........................................................................................................ 9

Bilaga 8, KF § 192/2021
Sidan 3 av 21

Lokala ordningsföreskrifter gällande användning av offentlig plats
Om de lokala ordningsföreskrifterna

Beslutade av kommunfullmäktige den 29 september 2015, § 78.
(KS-2014-332)

Reviderade avseende § 11 av kommunfullmäktige den 18 juni 2019, § 85.
(KS-2018-514)

Dessa föreskrifter upphävs och ersätts med nuvarande förslag i sin helhet.
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 (SFS 1993:1617).
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna
ordningen i Östhammars kommun ska 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 (bilaga
lista 1, denna föreskrift):
1. Kommunala badplatser (namngivna)
2. Lekplatser (namngivna)
3. Idrotts- och sportplatser inkl. utegym (namngivna)
4. Särskilt iordningsställda platser för friluftsliv och rekreation (namngivna)
5. Allmänna begravningsplatser (namngivna).
6. Skolgårdar och förskolegårdar på andra tider än beslutade verksamhetstider
7. Vattenområde som får överbyggas enligt detaljplan
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För områden som kommunen upplåter till torghandel gäller också kommunens föreskrifter
om torghandel.
1. Torghandelsföreskrifter i Östhammars kommun
4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 2 kap. 1-4 §§ ska kommunen ges
tillfälle att yttra sig enligt 3 kap. 2 § ordningslagen.

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 parkeringsplatser för personer med funktionsvariaton eller andra
tillgänglighetsanordningar 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 ljud och 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. Sådant arbete kan kräva anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken.

Containrar, byggställning och bod

8 § Tillstånd krävs från polismyndigheten för uppställande av objekt såsom containrar, säckar för
byggmaterial eller andra objekt med likvärdig funktion på offentlig plats.
Ägaren, eller den som är i ägarens ställe, till sådana objekt som nämns ovan som ska ställas upp på
en offentlig plats, är skyldig att tydligt markera objektet med ägarens eller brukarens namn, adress
och telefonnummer.
Vid utplacering av sådana objekt ska brandskyddsaspekter beaktas. Vidare ska särskild hänsyn tas till
framkomligheten för gång- och cykeltrafik.
Ovanstående gäller även för byggställning och bod.
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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.
Banderoller, skyltar, gatupratare, dekorationer och reklamanordningar får inte sättas upp på
vägområde/trottoar avsedd för oskyddade trafikanter. Tillstånd från polismyndighet krävs om sådana
anordningar sätts upp över eller på ett sådant sätt att de vetter mot offentlig plats.

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 § All användning av pyrotekniska varor på offentlig plats eller därmed jämställd plats kräver
tillstånd av polismyndigheten.
Vad som sägs i första stycket gäller inte från kl. 17.00 på påskafton, valborgsmässoafton och
nyårsafton samt därpå följande dag till kl. 01.00.
Ytterligare regler för användande av pyrotekniska varor finns i 3 kap. 7 § ordningslagen.

Luftvapen

12 § Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen samt motsvarande vapen som avses i 2 kap 1 § 2 stycket
vapenlagen får inte användas inom offentlig plats eller därmed jämställd plats.

Förtäring av alkohol
13 §

Spritdrycker, vin och starköl och andra alkoholhaltiga drycker överstigande 2,25 volymprocent får
inte förtäras inom följande områden, inklusive tillhörande p-platser, skol- och förskolegårdar:
•

Alunda - se bilaga karta 1

•

Gimo - se bilaga karta 2

•

Östhammar – se bilaga karta 3

•

Österbybruk - se bilaga karta 4

•

Öregrund - se bilaga karta 5
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Camping

14 § Inom detaljplanelagt område får camping endast ske inom följande områden:

*)

•

Hargshamn - se bilaga karta 6

•

Östhammar - se bilaga karta 7

•

Österbybruk -se bilaga karta 8

•

Öregrund - se bilaga karta 9*

•

Gräsö - se bilaga karta 10

•

Sunnanö - se bilaga karta 11

Gäller endast i samband med midsommar och Roslagsloppet.

Inom andra detaljplanelagda områden får camping inte 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.
Moment 1
Hundar och katter ska hållas under tillsyn på offentliga platser. (3 §)
Hund ska alltid hållas kopplad på offentlig plats eller därmed jämställd plats samt i
motionsspår. Undantag från detta kopplingstvång gäller för de områden där kommunen
anordnat hundrastplatser.
Moment 2
Hundar och katter får inte vistas på:
•

Lekplatser

•

Förskole- och skolgårdar

•

Badplatser som jämställs med offentlig plats under tiden 1 maj – 1 september

•

I offentliga lokaler.

Moment 3
Förorening efter hund på offentliga platser eller därmed jämställd plats ska plockas upp.
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Affischering, reklam mm

16 § Affischer, annonser, klistermärken, projicerade eller schablonmålade budskap eller liknande
anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar,
kabelskåp eller liknande som vetter mot eller utgör del av offentlig plats. Utfärdat polistillstånd är
giltigt endast tillsammans med skriftligt medgivande från ägare till fastighet eller anläggning som
nyttjas.
Tillstånd av polismyndigheten behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra
liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd av
polismyndigheten för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden på byggnad
där rörelsen bedrivs och som rör rörelsen.”

Tillgänglighet och framkomlighet
17 § Den som nyttjar offentlig plats ska säkerställa att gällande tillgänglighetskrav är tillgodosedda

och att brandposter, brunnar, avstängningsventiler, P-automater, nedstigningsschakt, kopplingsskåp,
offentlig belysning, trafikmärken, trafiksignaler och dylikt inte blockeras eller är övertäckta.
Framkomligheten för utryckningsfordon får inte hindras vid nyttjande av offentlig plats.

Växtlighet från tomt
18 § För att inte hindra framkomlighet för trafikanter får växtlighet på tomt inte skjuta ut över gång-

eller cykelbana på lägre höjd över marken än 2,80 meter, eller över en körbana på lägre höjd över
marken än 4,80 meter.
Träd och buskar ska beskäras i den mån grenarna sträcker sig över gång- eller körbanan under de
höjder som sagts i första stycket.
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Avgift för användning av offentlig plats
19 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har

kommunen, enligt avgiftslagen (1957:259), rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som beslutats av
kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokala ordningsföreskrifter
20 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av dessa ordningsföreskrifter kan
dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.

Dessa föreskrifter träder i kraft den YYMMDD och tidigare beslutade lokala
ordningsföreskrifter i Östhammars kommun antagna av kommunfullmäktige upphör att gälla.

Roger Lamell (S)

Jacob Spangenberg (C)

Kommunfullmäktiges ordförande

Kommunstyrelsens ordförande

Peter Nyberg
Kommundirektör
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Bilagor Lokala ordningsföreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter för Östhammars kommun, Alunda tätort, bilaga karta 1
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Lokala ordningsföreskrifter för Östhammars kommun, Gimo tätort, bilaga karta 2

Område där inte spritdrycker, vin och starköl och andra alkoholhaltiga drycker överstigande 2,25 volymprocent får förtäras.
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Lokala ordningsföreskrifter, Östhammars tätort, bilaga karta 3
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Lokala ordningsföreskrifter för Östhammars kommun, Österbybruks tätort, bilaga karta 4

Område där inte spritdrycker, vin och starköl och andra alkoholhaltiga drycker överstigande 2,25 volymprocent får förtäras.
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Lokala ordningsföreskrifter för Östhammars kommun, Öregrunds tätort, bilaga karta 5

Område där inte spritdrycker, vin och starköl och andra alkoholhaltiga drycker överstigande 2,25 volymprocent får förtäras.
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Lokala ordningsföreskrifter för Östhammars kommun, Camping Hargshamn, bilaga karta 6
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Lokala ordningsföreskrifter för Östhammars kommun, Camping Östhammar, bilaga karta 7
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Lokala ordningsföreskrifter för Östhammars kommun, Österbybruk, bilaga karta 8
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Lokala ordningsföreskrifter för Östhammars kommun, Camping Öregrund, bilaga karta 9
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Lokala ordningsföreskrifter för

Östhammars kommun, Camping Gräsö, bilaga karta 10

Bilaga 8, KF § 192/2021
Sidan 19 av 21

Lokala ordningsföreskrifter för Östhammars kommun, Camping Sunnanö, bilaga karta 11
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Bilaga lista 1
Begravningsplatser:
Skäfthammar kyrkogård
Hökhuvuds kyrkogård
Ekeby kyrkogård
Alunda kyrkogård
Films kyrkogård
Dannemora kyrkogård
Morkarla kyrkogård
Hargs kyrkogård
Valö kyrkogård
Börstils kyrkogård
Östhammars kyrkogård
Östhammars kyrkogård Hoppet
Öregrunds griftegård
Öregrunds kyrkogård
Gräsö kyrkogård
Forsmarks kyrkogård

Allmänna lekplatser:
Alunda:

Gnejsvägen
Torpvägen
Vällenbadet
Gimo:
Björkparken
Blåbärsvägen
Hökvägen
Hargshamn: Badplatsen
Folketshusgatan
Norrskedika: Mariebergsvägen
Älvsnäs:
Badplatsen
Öregrund: Fjällgatan
Gellmansgatan
Klockstapeln
Tallparken
Österbybruk: Arvid Lindmans väg
Bertilsvägen
Österbybruk: Blästergatan
Mossvägen
P A Tamms väg
Smältarvägen
Torgparken
Östhammar: Aprilvägen
Bigatan
Fasangatan
Klintgatan
Krutudden
Pomonagatan

Allmänna lekplatser, forts
Östhammar: Roslagsvägen
Sjötorget
Skogsvägen
Trastgatan
Trollgatan
Vasaparken
Verkstadsvägen
Villagatan
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Kommunala badplatser Idrotts- och sportplatser
Aspbo 1
Aspbo 3
Gimobadet
Gräsöbadet
Hargshamnsbadet
Krutudden
Rastsjöbadet
Simbadet i Österbybruk
Sunds badplats
Sunnanöbadet
Tallparksbadet
Vällenbadet
Älvsnäsbadet

Frösåkersvallen
Marmavallen
Korsängen
Idrottsgården Gimo
Gimo konstgräsplan
Öregrunds utegym
Öregrunds hockeyrink
Östhammars hinderbana
Östhammars utegym
Österbybruk multi-arena
Österbybruk utegym
Österbybruks IP

Särskilt iordningsställda platser för friluftsliv och rekreation
Grillkåtan vid Gimobadet
Tallparken
Kallerö
Aspbo Naturreservat
Krutudden
Gräsö gård
Fyrskeppsudden Öregrund
Surberget Öregrund
Gräsönbacken
Näsudden
Getabacken Östhammar
Gammelhus
Björkparken Gimo
Stupet Alunda
Folkets park Österbybruk
Sågdammsparken Österbybruk
Gimo likboden

