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Alla som bor, verkar och vistas i Nacka kommun på offentlig plats och de 
platser som specificeras under rubriken Platser nedan omfattas av 
ordningslagens 3:e kapitel (1993:1617) samt följande bestämmelser: 
 
Platser  
- Stadshusområdet 
- Gröna dalen, Fisksätra 
- Parken vid Älta gård  
- Parken mellan Värmdövägen och Nacka kyrka 
- Stora Nyckelviken 
- Ringparken i Saltsjö-Duvnäs 
- Fisksätra holme 
- Myrsjöns bad och festplats 
- Vinterstadium i Tattby 
- Saltsjöbadens idrottsplats 
- Björknäs idrottsplats 
- Boovallens idrottsplats 
- Nacka sportcentrum 
- Skuru idrottsplats 
- Älta idrottsplats 
- Myrsjö idrottsplats 
- Fisksätra idrottsplats 
 
Alla kommunala lekplatser, bollplaner, motionsspår samt badplatser som inte 
är placerade på skol-och vårdfastigheter. 

Ordning på offentlig plats 
Det är inte tillåtet att cykla på anlagda och särskilt skyltade motionsspår men 
Polismyndigheten kan ge tillstånd för cykling vid specifika arrangemang eller 
tävlingar.  
 
Polismyndighetens tillstånd krävs för att få använda högtalare eller liknande för att 
sprida information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till 
personer på offentliga platser. 

FÖRESKRIFT 
Lokala ordningsföreskrifter för Nacka 
kommun 



 

 
Nacka kommun  

 

2 (4) 

  

 

 
Lokala ordningsföreskrifter för Nacka 
kommun 

Schaktning, lastning eller liknande 
Avlastning och uppläggning av gods på offentlig plats får inte ske på ett sådant sätt 
att det uppstår risk för skada på person eller egendom. Samtlig trafik ska även med 
lätthet kunna fungera och framföras.  
 
Vidare ska särskild uppmärksamhet iakttas så att samtliga brandposter och 
brandsläckningsutrustningar är frilagda och att räddningstjänstens arbete möjliggörs 
och kan utföras på bästa sätt. 
 
Vid lastning, forsling, lossning eller annan hantering ska den som är ansvarig för 
åtgärden göra allt som behövs för att allmänheten ska slippa tillfälliga olägenheter 
genom damm, spill eller dålig lukt. 
  
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, eller annat liknande arbete ska se till att arbetet sker på 
ett sådant sätt att allmänheten slipper påverkas eller utsättas för tillfälliga olägenheter 
eller dålig framkomlighet av arbetet. 

Buller 
Polismyndighetens tillstånd krävs för arbete som orsakar störande buller för personer 
på offentliga platser, till exempel stenkrossning, pålning och nitning, på lördag - 
söndag- och helgdagar hela dygnet samt på vardagar mellan klockan 21.00 och 07.00, 
Tillståndsplikten är undantagen snöröjnings- och halkbekämpningsarbeten. 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
Polismyndighetens tillstånd krävs för användning av pyrotekniska varor på offentlig 
plats. 

Sprängning och skjutning med eldvapen mm. 
Reglerna i 3 kap 6§ ordningslagen om Polismyndighetens tillstånd för sprängning 
eller skjutning med eldvapen inom detaljplanelagt område gäller även utanför 
detaljplanelagt område. Undantag gäller för fastigheten Erstavik 25:1. 
 
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen är förbjudet att användas på offentlig 
plats. 

Förtäring av alkohol  
Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får inte förtäras på offentlig 
plats inom följande områden: 



 

 
Nacka kommun  

 

3 (4) 

  

 

 
Lokala ordningsföreskrifter för Nacka 
kommun 

1. Centrala parken i Orminge inom ett område som avgränsas av Ormingeringen – 
Skarpövägen –Mensättravägen 
2. Fisksätra inom ett område som avgränsas av Fidravägen –  Fisksätravägen 
3. Tippens Centrum inom ett område som avgränsas av Solsidevägen – 
Stockholmsvägen – Saltsjöbanan 
4. Nacka Centrum inom ett område som avgränsas av Granitvägen 
(Stadshusområdet) – Griffelvägen – Vikdalsvägen – Skvaltans Väg – Värmdövägen 

Affischering och liknande 
Vid uppsättning av markiser, flaggor och skyltar behöver de sättas upp så att det fria 
rummet är minst 3,5 meter över en gångbana och minst 4,7 meter över en körbana.  
 
Det är tillåtet att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller liknande anordningar som är 
avsedda för sådant ändamål. 
 
Polismyndighetens tillstånd krävs för att sätta upp affischer, annonser eller liknande 
anslag på husväggar, staket, stolpar, hänvisningsskyltar eller liknande som är belägna 
på eller vetter mot offentlig plats.  

Tältning  
Tältning är tillåten inom ramen för allemansrätten men i Nacka kommun får du 
endast tälta på plats som ligger utom synhåll från bostadshus i upp till tre dygn. För 
att tälta på en anläggning som exempelvis park, torg, badplats eller lekplats behövs 
tillstånd från Polismyndigheten. 
 
Eldning är tillåten inom ramen för allemansrätten samt på av kommunen anlagda 
eld- och grillplatser. Eldning utöver det, till exempel majbrasa, kräver tillstånd från 
Polismyndigheten. 
 
I naturreservat regleras möjligheten till tältning och eldning genom lagstiftning i 
miljöbalken. 

Hundar 
Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats med undantag av de områden där 
kommunen anordnat hundrastplatser.  
 
Hundar får enbart vistas på kommunala badplatser under höst, vinter och vår. De är 
välkomna från den 1 oktober fram till den 30 april 
 
Vad som regleras i denna paragraf gäller inte hund i polistjänst, ledarhund för 
synskadade eller service- och signalhund för personer med funktionsnedsättning. 
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Följande begravningsplatser likställs med offentlig plats vad gäller regler för 
hundar: 
Danvikens kyrkogård 
Nacka norra kyrkogård 
Nacka södra kyrkogård 
Boo kyrkogård 
Boo gamla kyrkogård 
Skogsö kyrkogård 
Storkällan kyrkogård 

Gatunamns- och adressnummerskyltar 
Där kommunen eller staten tar hand om väghållningen är kommunen ansvarig för att 
sätta upp gatunamnsskyltar för gator och vägar.  
För att kunna göra detta har kommunen rätt att placera skyltarna antingen på stolpar 
eller på lämplig plats på byggnad eller staket.  
 
Skyltar ska sättas upp vid gatu- och vägkorsningar 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, ska vara försedd med 
adressnummerskyltar. Adressnummerskyltar ska sitta så att adressnumret för vardera 
fastigheten kan läsas och så att det lätt uppfattas vilken fastighet som har vilket 
adressnummer. Fastighetsägaren eller tomträttshavaren är ansvarig för att skyltning 
finns.  

Ansvarsbestämmelser  
Straff och annan påföljd för förseelse mot dessa bestämmelser gäller vad som är 
föreskrivet i ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelse om 
förelägganden och förverkande. 
 
Dessa föreskrifter beslutade den 27 november 1995 och kompletterades därefter i 
nov 1996, nov 2001 och mars 2019. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE I NACKA KOMMUN 
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