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Dokumentets syfte 
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats. 

Dokumentet gäller för 
Alla som bor, verkar och vistas i Nacka. 

Nacka kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).  

(19 nov 2001 (§237)) 
 
§ 1 
I 3 kap ordningslagen (1993:1617) finns de grundläggande bestämmelserna om 
allmän ordning och säkerhet på offentlig plats. Utöver dessa gäller i Nacka kommun 
följande ordningsföreskrifter. 
 
För torghandel finns särskilda torghandelsföreskrifter. 
 
§ 2 
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser i Nacka kommun som är offentlig plats 
enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen, om inte annat uttryckligen anges. 
Reglerna i 3 kap ordningslagen och föreskrifterna i denna lokala ordningsstadga 
gäller, med stöd av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen, även på följande platser: 
 
Nämndhusområdet 
Platsen kring Skogsömonumentet 
Gröna dalen, Fisksätra 
Wallenbergparken 
Ormingeparken 
Allmänna bryggan vid Skogsöviken 
Parken vid Älta gård 
Parken mellan Värmdövägen och Nacka kyrka 
Stora Nyckelviken 
Ängen vid skolan i Storängen 
Parken vid tennisplan i Storängen 
Ringparken i Duvnäs 
Fisksätra holme 
Vinterstadion 
Saltsjöbadens idrottsplats 
Björknäs idrottsplats 
Boovallens idrottsplats 
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Nacka Sportcentrum 
Skuru idrottsplats 
Älta idrottsplats 
Myrsjö idrottsplats 
Fisksätra idrottsplats 
Myrsjö bad- och festplats 
Badplatserna vid: 
Källtorpssjön 
Boo brygga 
Strålsjön 
Eriksvik 
Sumpholmen 
Gustavsvik 
Dalen 
Insjön 
Bastusjön 
Sågsjön 
Ältasjön 
Erstavik 
Erstaviken 
Vittjärn 
Skogsö 
Glasbrukssjön 
Bagarsjön 
 
Lekplatser, kommunala skolgårdar och icke inhägnade boll- och idrottsplatser under 
förutsättning att platserna är upplåtna till allmänt begagnade samt av kommunen 
särskilt anordnade motionsspår. Vid tillämpningen av 14 § andra stycket 2 likställs 
begravningsplats med offentlig plats. 
 
Vad som sägs om andra platser inom detaljplan i 1 kap 2 § 2 ordningslagen gäller 
även samtliga av kommunen underhållna enskilda vägar. 
 
Anlagda motionsspår inom Hellasgården skall jämställas med offentlig plats vid 
tillämpningen av § 8a. 
 

Ordning på offentlig plats 
 
§ 3 
Avlastning och uppläggning av gods på offentlig plats får inte ske på ett sådant sätt 
att det uppstår fara för skada på person eller egendom eller så att trafiken på platsen 
onödigtvis hindras eller störs. Vidare skall särskild uppmärksamhet iakttas så att inte 
brandposter, brandsläckningsutrustningar blockeras eller räddningstjänstens arbete 
hindras. 
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§ 4 
Vid lastning, forsling, lossning eller annan hantering skall den som är ansvarig för 
åtgärden göra allt som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga 
olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. 
 
§ 5 
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att arbetet 
sker på ett sådant sätt att allmänheten inte utsätts för mer än minsta möjliga 
olägenhet av arbetet. 
 
§ 6 
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex 
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd på 
sön- och helgdagar hela dygnet samt på vardagar mellan klockan 21.00 och 07.00. 
Tillståndsplikten för arbeten under ovan angivna tider gäller dock inte snöröjnings- 
och halkbekämpningsarbeten. 
 
§ 7 
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på offentlig 
plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjandehavarens 
namn, adress och telefonnummer. 
 
§ 8 
Markiser, flaggor, skyltar och liknande utskjutande föremål får inte sättas upp så att 
de skjuter ut över en gångbana eller över en körbana på lägre höjd än 4,5 meter. 
Detta gäller dock inte sådant föremål som har satts upp i enlighet med gällande 
bygglov. 
 
§ 8 a 
Cykling får inte ske på anlagda och särskilt skyltade motionsspår. 
 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
 
§ 9 
Pyrotekniska varor får inte användas på offentlig plats inom detaljplanelagt område 
utan polismyndighetens tillstånd. 
 

Sprängning och skjutning med eldvapen m m 
 
§ 10 
Reglerna i 3 kap 6 § ordningslagen om polismyndighetens tillstånd för sprängning 
eller skjutning med eldvapen inom detaljplanelagt område m m, gäller, med undantag 
för fastigheten Erstavik 25:1, även utanför detaljplanelagt område. 
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Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på offentlig plats. 
 

Nykterhet på offentlig plats 
 
§ 11 
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats inom följande 
områden: 
 

A. Orminge inom ett område som avgränsas av Ormingeringen - Skarpövägen - 
Mensättravägen. 

B. Fisksätra inom ett område som avgränsas av Fidravägen – Fisksätravägen 
C. Tippens Centrum inom ett område som avgränsas av Solsidevägen - 

Stockholmsvägen - Saltsjöbanan. 
D. Nacka Centrum inom ett område som avgränsas av Granitvägen 

(nämndhusområdet) - Griffelvägen - Vikdalsvägen - Skvaltans Väg - 
Värmdövägen. 

 

Affischering och liknande 
 
§ 12 
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan polismyndighetens tillstånd 
sättas upp på husväggar, staket, stolpar, hänvisningsskyltar eller liknande som vetter 
mot offentlig plats. 
 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller liknande 
anordningar som är avsedda för sådant ändamål. Inte heller behöver näringsidkare 
tillstånd för att sätta upp annonser eller andra tillkännagivanden på byggnad där 
näringsidkarens rörelse finns, om tillkännagivandet avser näringsidkarens rörelse. 
 
Dessa regler gäller inte inom Forum Nacka, Tippen Centrum, Fisksätra Centrum, 
Orminge Centrum, Älta Centrum eller annat inomhuscentrum. 
 
Särskilda regler angående uppsättande av skylt eller ljusanordning finns i plan- och 
bygglagen (1987:10). 
 
I 45 - 46 §§ väglagen (1971:948) finns regler om tillstånd att sätta upp ljusanordning, 
tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning för reklam utmed allmän väg. 
Likaså finns i 22 § naturvårdslagen (1964:822) regler om tillstånd att utomhus 
varaktigt anbringa sådana föremål för reklam, propaganda eller liknande ändamål. 
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§ 13 
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 
offentliga platser, får inte ske med hjälp av högtalare eller liknande utan tillstånd av 
polismyndigheten. 
 
Dessa regler gäller inte inom Forum Nacka, Tippen Centrum, Fisksätra Centrum, 
Orminge Centrum, Älta Centrum eller annat inomhuscentrum. 
 

Hundar 
 
§ 14 

1. Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats med undantag av de områden 
där kommunen anordnat hundrastplatser. 
 

2. Tikar skall under löptid hållas kopplade när de vistas utanför inhägnade 
områden. 
 

3. Hundar får inte vistas på allmän lekplats eller på allmän badplats. 
 

4. Hund som inte omfattas av lagen (2000:537) om märkning och registrering av 
hundar skall, när den inte hålls kopplad, vara försedd med halsband som 
anger ägarens namn, adress och telefonnummer. 

 
Hundens ägare eller den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande är 
skyldig följa bestämmelserna ovan. 
 
Vad som sägs i denna paragraf gäller inte hund i polistjänst, ledarhund för 
synskadade, service- och signalhund för funktionshindrad person eller hund, för 
vilken polismyndigheten har medgett undantag. 
 
Anträffas hund lös under omständigheter eller tid som strider mot vad som stadgas i 
denna paragraf, får polismyndigheten omhänderta hunden och, i fall upplysning om 
vem som äger eller innehar hunden inte kan erhållas, föra den till hundstall. 
 
Ytterligare regler om tillsyn över hundar finns i lagen (1943:459) om tillsyn över 
hundar och katter, jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905).  
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Gatunamns- och adressnummerskyltar 
 
§ 15 
Där kommunen eller staten ombesörjer väghållningen skall kommunen sätta upp 
erforderliga gatnamnsskyltar för gator och vägar. För att kunna göra detta har 
kommunen rätta att placera skyltarna antingen på stolpar eller på lämplig plats på 
byggnad eller hägnad. Skyltar skall sättas upp vid gatu- och vägkors samt på annan 
plats där det behövs för att utmärka namn på gator, vägar, torg och övriga offentliga 
platser. 
 
Varje bebyggd fastighet, som har tilldelats adressnummer, skall vara försedd med 
erforderliga adressnummerskyltar. Det skall finnas en skylt för varje byggnad som 
avses med adressnumreringen. Om en byggnad ha flera ingångar, skall det sitta en 
skylt vid varje ingång. Kan skylten inte läsas från infarten till fastigheten skall det vid 
infarten finnas en skylt som upptar fastighetens samtliga adressnummer. 
 
Om en fastighet endast är bebyggd med enfamiljshus jämte eventuella uthus, räcker 
det med en skylt vid infarten till fastigheten. 
 
Om tillträde till en eller flera fastigheter inom ett byggnadskvarter sker via annan 
fastighet, skall det på den sistnämnda fastigheten finnas en skylt som redovisar 
adressnumren för samtliga fastigheter, som är tillgängliga via fastigheten. 
 
Adressnummerskyltar skall sitta så att adressnumren för vardera fastighet kan läsas 
och så att det kan förstås vilken fastighet som har vilket adressnummer. Om en 
adressnummerskylt inte har egen belysning bör den om möjligt placeras så att den 
efter mörkrets inbrott kan läsas i ljuset av vägbelysningen eller annan permanent 
belysningsanordning. 
 
Ansvarig för att skyltning eller 2-4 stycket ovan finns är vederbörande fastighetsägare 
eller tomträttshavare. 
 

Yttranden 
 
§ 16 
Yttrande enligt 3 kap 2 § ordningslagen skall avges av den områdesnämnd inom vars 
geografiska område den plats som avses med ansökan är belägen. 
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Ansvarsbestämmelser 
 
§ 17 
Om straff och annan påföljd för förseelse mot bestämmelse i denna lokala 
ordningsstadga gäller vad som är föreskrivet i ordningslagen. 
I ordningslagen finns också bestämmelse om förelägganden och förverkande. 
 
§ 18 
Handlar barn, som inte har fyllt femton år, i strid med bestämmelserna i 9-10 §§  
denna stadga gäller om straff för den som har vårdnaden om barnet vad som sägs i 3 
kap 23 § ordningslagen. 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft dagen efter det att författningen kom ut från trycket i 
länets författningssamling. 
KOMMUNFULLMÄKTIGE I NACKA KOMMUN 
 
 
 
_____________________________________________________________ 
Stockholms läns författningssamling 
Nacka kommun 
01FS 1996:56 
Utkom från trycket den 4 mars 1996 
ändring 01FS2001:340       
15:17  01FS 1996:239 
utkom från trycket den 19 dec 1996 
utkom från trycket den 19 dec 2001 
 
Nacka kommuns föreskrifter om lokala ordningsföreskrifter för Nacka kommun 
beslutade den 27 november 1995 (§ 236) och den 25-27 november 1996 (§283), den 
19 nov 2001 (§ 237) 
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