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LIDINGÖ STADS
FÖRFATTNINGSSAMLING
F 53/2019

Allmänna lokala ordningsföreskrifter
Antagna av kommunfullmäktige den 30 september 2019
och gällande fr o m den 1 december 2019.
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter
Beslutade av kommunfullmäktige den 30 september 2019.
Lidingö stad föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter
enligt ordningslagen (1993: 1617).

Inledning
Lidingö stads lokala ordningsföreskrifter är ett komplement till ordningslagen.I
föreskrifterna ges staden rätt att närmare reglera vad som gäller för att upprätthålla
den allmänna ordningen på offentlig plats. Ordningsföreskrifterna för staden syftar
till att motverka nedskräpning, skadegörelse, klotter och annan störning på
offentlig plats. Bestämmelserna har även till syfte att förhindra att människors
hälsa eller egendom skadas.

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 Lidingö stad ska upprätthållas.
2§
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom staden som är offentlig plats enligt
1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.
För områden som staden har upplåtit till torghandel gäller också stadens
föreskrifter om torghandel.
3§
Vid tillämpning av 3 kap ordningslagen och dessa lokala ordningsföreskrifter ska,
med stöd av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas
med offentlig plats: Lidingö kyrkogård, Fågelöuddebadet, Käppala-badet,
Sandviksbadet, Södergarnsbadet, strandbadet vid Kottlasjöns västra del samt
badberget och badplatsen vid gamla vattenverket vid Kottlasjöns södra del.

Lastning av varor med mera.
4§
Vid lastning, lossning, forsling och annan hantering av varor 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 eller uppläggning av varor får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning eller räddningsvägar blockeras eller så att räddnings-tjänstens
arbete hindras. Arbetet får inte heller utföras så att det medför risk för skada på
person eller egendom eller så att trafiken på platsen onödigt hindras eller störs.
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Schaktning, grävning med mera
5§
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 besvär.
För gräv- och schaktarbeten på Lidingö stads mark krävs ett schakttillstånd. På
gator, vägar och gång- och cykelvägar krävs dessutom en godkänd
trafikanordningsplan innan arbetet får påbörjas.

Störande buller
6§
Arbete som medför störande buller, t ex stenkrossning, pålning, nitning, får inte
utan Polismyndighetens tillstånd äga rum mellan kl 22.00-07.00.

Containrar och återvinningsbehållare
7§
Ägare, eller den som är i ägarens ställe, till en container eller återvinningsbehållare som ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att se till att
containern eller återvinningsbehållaren är tydligt märkt med ägarens eller
brukarens namn, adress och telefonnummer. I övrigt ska ägaren eller den som är i
ägarens ställe inhämta Polismyndighetens tillstånd för uppställning av container
eller återvinningsbehållare.

Markiser, flaggor och skyltar
8§
Markiser, flaggor, banderoller och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut
över en gångbana på lägre höjd än 3,0 meter eller över en körbana på lägre höjd än
4,60 meter.

Uppsättande av banderoller, skyltar, dekorationer och
reklamanordningar
9§
Tillstånd krävs av Polismyndigheten för att sätta upp banderoller, skyltar,
dekorationer och reklamanordningar över eller på ett sådant sätt att de vänder sig
mot offentlig plats.
Stadens tillstånd kan även krävas för skyltar som är placerade på offentlig plats.

Affischering
10 §
Affischer, annonser, klistermärken, projicerade eller schablonmålade budskap eller
liknande anslag får inte utan tillstånd av Polismyndigheten sättas upp på sådana
husväggar, stuprör, staket, stolpar, gång-, cykel ellerkörbanor eller liknande så att
de vänder sig mot eller utgör del av offentlig plats. Utfärdat polistillstånd är giltigt
endast tillsammans med skriftligt medgivande från ägare till fastighet eller
anläggning som nyttjas.
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Det behövs inte tillstånd för att sätta upp anslag på tavlor eller andra liknande
anordningar som är avsedda för detta ändamål.
Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra
tillkännagivanden på byggnad där rörelsen bedrivs och som rör rörelsen.
För så kallad ”trottoarpratare” krävs tillstånd av Polismyndigheten och staden.
Endast av staden godkända trottoarpratare får används. En trottoarpratare ska stå i
direkt anslutning till entrén i en butik och ska tas in när butiken är stängd.
En trottoarpratare får inte placeras så att den förhindrar eller försvårar
framkomligheten för personer med funktionsnedsättning.

Högtalarutsändning
11 §
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer
som vistas på offentlig platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan
tillstånd av Polismyndigheten.
Undantag gäller offentligt meddelande till allmänheten i en krissituation, när staden
snabbt måste kunna lämna viktig information till invånarna.

Förtäring av alkohol
12 §
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer
som vistas på offentlig platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan
tillstånd av Polismyndigheten.
Undantag gäller offentligt meddelande till allmänheten i en krissituation, när staden
snabbt måste kunna lämna viktig information till invånarna.

Insamling av pengar
13 §
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar på offentlig plats, om
insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig
tillställning. Detta gäller även när insamlingen sker i samband med framförande av
gatumusik om gatumusikanten eller medhjälpare har för avsikt att gå runt bland
publiken och samla in pengar.
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår av
bilagda kartor A-J.

Tillfällig försäljning
14 §
Med tillfällig försäljning avses sådan gatuförsäljning samt demonstration av varor
som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning.
Polimyndighetens tillstånd krävs för tillfällig försäljning på följande platser:
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•

Området framför huvudentrén till stadshuset,

•

Den del av Stockholmsvägen som ligger mellan Odenplan och
Lejonvägen samt Vasatorget, och

•

Den del av Friggavägen som ligger mellan Vasatorget och
Torsvägen.

För tillfällig försäljning på ovan angivna platser organiserade av skolklasser och
barn- och ungdomsföreningar krävs inte Polismyndighetens tillstånd, dock krävs
Lidingö stads tillstånd för sådan försäljning.
Tillstånd krävs inte vid försäljning av tryckta skrifter, välgörenhets- och
demonstrationsmärken.

Camping
15 §
Camping får inte ske på offentlig plats.

Hundar och katter
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 och 18
§§. Den som på motsvarande sätt har hand om en katt är skyldig att följa
bestämmelserna i 17 § i tillämpliga delar. Bestämmelserna i 17 och 18 §§ gäller
inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhundar, för polishund i
tjänst eller för hund som handhas av viltvårdare som utför uppdrag för Lidingö
stads räkning.
17 §
Hundar får inte vistas inom de områden som enligt 3 § jämställs med offentlig
plats. Förbudet gäller dock endast under tiden 1 maj - 30 september såvitt avser de i
nämnda paragraf angivna badplatserna.
Hundar ska hållas kopplade inom torg och parker samt inom inhägnade lekplatser
och bollplaner. Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela staden, dock inte
inom avsedda områden för hundar.
När en hund eller en katt inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens
namn, adress och telefonnummer eller vara ID-märkt som möjliggör kontakt med
ägaren.
För naturreservaten gäller, enligt särskilda föreskrifter, kopplingstvång för hundar
hela året.
Hundar får inte rastas på stadens egna eller till staden upplåtna begravnings-
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platser och kyrkogårdar.
Med stöd av dessa ordningsföreskrifter har staden rätt att införa vistelseförbud för
hundar i vissa lekparker avsedda för barn i förskoleåldern.
18 §
Föroreningar efter hundar ska plockas upp inom följande områden och nära
anslutning därtill: Gator, vägar, gång- och cykelbanor, motionsspår, torg, parker
och planteringar samt anlagda gräsmattor, lekplatser, idrottsplatser och bollplaner.

Rid- och skidspår
19 §
Ridning är endast tillåten på särskilt markerade ridspår som anlagts av staden.
Cykling är inte tillåten i markerade ridspår om inte spåren markerats som
gemensamma leder/spår.
Ridning, cykling, löpning, promenader eller skidåkning med draghund får inte ske i
av staden preparerade skidspår.

Sprängning samt skjutning med eldvapen med mera
20 §
Tillstånd av Polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen
samt kolsyre-, luft-, fjädervapen eller motsvarande som avses i tillämplig
bestämmelse i vapenlagen.

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor
21 §
För användning av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor inom hela staden krävs
tillstånd av Polismyndigheten.
På påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton från klockan 21.00 fram till
klockan 01.00 följande dag krävs dock inte tillstånd av Polismyndigheten.
Användande av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får aldrig ske närmare än
200 meter från boende inom vård‐ och omsorgsverksamheter samt från ridhus inom
staden.
Det är förbjudet att använda fyrverkeri och andra pyrotekniska varor vid
kyrkogårdar och begravningsplatser.
Den som använder fyrverkeri eller pyrotekniska varor ansvarar för att inte någon
person eller egendom skadas.

Tillstånd och avgift
22 §
I ordningslagen finns bestämmelser om krav på tillstånd från Polismyndigheten för
att använda en offentlig plats och därmed jämställt område för annat ändamål än
den har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget.
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Innan Polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 6-7 §§, 9-12 §§, 14 § samt
20-22 §§ bör staden ges tillfälle att yttra sig.
För användning av offentlig plats och område som staden jämställt med sådan plats
har staden 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 dessa bestämmelser
kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

____________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2019, då tidigare antagna
föreskrifter (F 53/2016) upphör att gälla.

