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Gnesta 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 tillämpning 
 
§ 1 
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 
kapitlet ordningslagen. Utöver detta ska för kommunen gälla följande ordningsföreskrifter. 
 
§ 2 
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt ord-
ningslagen 1 kap 2§ 1 st 1-4, om inte annat anges (se bilaga 1). 
 
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter 
om torghandel. Allmän försäljningsplats är Stora Torget, Gnesta. 
 
§ 3 
Vid tillämpning av ordningslagen 3 kap och dessa föreskrifter ska följande områden 
jämställas med offentlig plats: anläggningar för lek, idrott, camping, friluftsliv, badplatser, 
järnvägsområden, stationsområdet, skolgårdar, förskolors lekområden, allmänna badplatser, 
Vackerby Hage, Vattentornen, Strömmentorget begravningsplatser och kyrkogårdar, (se 
bilaga 1). 
 
§ 4 
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt §§ 7, 13, 14, 21 i dessa 
ordningsföreskrifter bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.  
 

 Lastning av varor 
 
§ 5 
Vid lastning, 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, brandsläckningsut-
rustningar och utrymningsvägar blockeras eller räddningstjänstens arbete hindras. 
 

Schaktning, grävning mm 

§ 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 buller för personer på offentliga platser, t ex stenkrossning, pålning och 
nitning får inte ske 18.00 - 06.00 vardagar samt 00.00 - 24.00 helgdagar utan 
polismyndighetens tillstånd. 
 

Snöröjning m m 

 
§ 8 
 Vid avlägsnande av snö och is från tak, rännor och dylikt ska tillses att sådana åtgärder vidtas 
 
att inte fara för skada på person eller egendom uppstår samt 
 
att trafiken inte onödigtvis hindras eller störs 
 
§ 9 
Den som äger fastighet inom fastställd stadsplan, eller är skattskyldig för sådan fastighet ska 
svara för renhållningen på utrymme för gångtrafikanter också utanför den egna 
fastighetsgränsen. 
 
Snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken ska skottas och läggas som en vall ute i 
gatan, mot plantering eller tomtgräns. Väghållaren svarar för bortforsling i den takt som 
bedöms nödvändig. 
 
Snö och is som fallit eller skottas från tak kan också läggas i samma vall innan väghållaren 
forslat bort denna. Snö från tak som faller eller skottas ner senare ska snarast bortforslas av 
fastighetsägaren. 
 
Vid halka ska gångbana skyndsamt sandas eller på annat sätt halkbekämpas. 
 
Gångbana ska hållas ren från skräp och grus då det är barmark. 
 

Containrar 

 
§ 10 
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, återvinningsbehållare eller annan 
anordning som ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka denna med 
ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. 
 

Markiser, flaggor, skyltar, träd, grenar, växtlighet 

§ 11 
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 4,60 meter. 
 
Träd och buskar skall kvistas i den mån grenarna sträcker sig över gång- eller körbana under 
de höjder som sagts i första stycket. 
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Fastighetsägare skall se till att god sikt råder för trafikanter vid gatukorsningar. 
 
Fristående skyltar får inte placeras på trottoarer och gångbanor så att de 
utgör hinder för gående eller fara för synskadade. 
 

Affischering 

§ 12 
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 liknande tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse, på 
byggnad där rörelsen finns. 
 

Högtalarutsändning 

§ 13 
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 

§ 14 
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig till-
ställning. 
 
För insamling vid framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 
 

Förtäring av alkohol 

§ 15 
Spritdrycker, vin, starköl och öl vars alkoholhalt överstiger 2,25 volymprocent alkohol, får inte 
förtäras på offentlig plats och områden som jämställs med offentlig plats, inom på bilagd karta för 
Gnesta tätort angivet område, med undantag för inhägnat område vid festplatsen i Vackerby Hage, 
(se bilaga). 
 

Camping 

 
§ 16 
Camping får inte ske på följande platser: torg, parker, begravningsplatser, kyrkogårdar och 
allmänna badplatser. 
 

Hundar och katter 

 
§ 17 
Hundens ägare, den som tagit emot hund för underhåll/nyttjande eller den som endast 
tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i §§ 18-19 dessa 
ordningsföreskrifter. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad 
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person eller för polishund i tjänst eller hund, för vilken polismyndigheten medgett särskilt 
undantag. 
 
§ 18 
Hundar ska hållas kopplade inom följande områden: parker, lekplatser, allmän försälj-
ningsplats medan torghandel pågår, skolgårdar, idrotts- och campingplatser samt elljusspår 
och begravningsplatser. 
 
Hundar får inte vistas på allmän badplats under perioden 15 maj – 15 september. 
 
När en hund eller katt inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress 
och telefonnummer, eller vara försedd med annan fast anbringad ID-märkning (tatuering, 
mikrochip o.s.v.) 
 
Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade 
områden.  
 
§ 19 
På offentlig plats och därmed jämställda områden (enligt bilaga 1) ska föroreningar efter 
hundar plockas upp. 
 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

 
§ 20 
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från kommunens 
förskolor, skolor och äldreboenden. 
 

Skjutning med eldvapen mm 

 
§ 21 
Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen, 
kolsyrevapen, luftvapen, slangbågar, paintballvapen, fjädervapen eller motsvarande som avses 
i 2 kap 1 § 2 stycket vapenlagen på offentlig plats och därmed jämställda områden (se bilaga 
1).  
 

Ridning/hästar 

 
§ 22 
Ridning får inte ske i motions- eller elljusspår eller anlagda skidspår i Gnesta 
kommun. 
 
§ 23  
På offentlig plats och därmed jämställda områden (enligt bilaga 1) skall föroreningar efter 
hästar plockas upp. 
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Avgift för att använda offentlig plats 

 
§ 24 
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. 
 

Adressnummerskyltar 

§ 25 
Varje fastighet, som tilldelats adressnummer, ska av fastighetsägaren förses med 
adress-nummerskylt, vilken ska vara tydligt läsbar från gatan.   
 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

§ 26 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift i denna stadga kan 
dömas till penningböter enligt 3 kapitlet 22 § andra stycket ordningslagen.  

 

I ordningslagen finns också bestämmelser om polismyndighetens rätt att utfärda 
förelägganden och förverka egendom.  
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        Bilaga 1 

 

Offentlig plats  

(enligt ordningslagen kap 1, § 2, stycke 1, punkterna 1-4) 
 
Med offentlig plats avses: 
 
Allmänna vägar 
 
Gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och 
som har upplåtits för sitt ändamål 
 
Andra landområden och utrymmen som stadigvarande används för allmän trafik (gäller även 
utrymmen inomhus så som väntsalar, inomhustorg m.m.) 
 
Områden jämställda med offentlig plats 
 
Områden jämställda med offentlig plats avses: 
 
anläggningar för lek  
anläggningar för idrott 
anläggningar för camping 
anläggningar för friluftsliv 
allmänna badplatser 
järnvägsområden  
stationsområdet 
skolgårdar 
förskolors lekområden 
begravningsplatser och kyrkogårdar 
Vackerby hage 
vattentornen 
Strömmentorget 
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