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KS § 134 Dnr KS/2021:247-003

Revidering av Strängnäs kommuns allmänna lokala 
ordningsföreskrifter 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. revidera de allmänna lokala ordningsföreskrifterna enligt förslag daterat 
2021-04-06. 

Beslutsgång
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunstyrelsens beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunen får enligt ordningslagen (1993:1617) meddela föreskrifter för att 
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats och för att hindra att 
människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av 
pyrotekniska varor.

Strängnäs kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter genomgick en större 
revidering år 2017. När nu de reviderade föreskrifterna har gällt i ett par år har 
behov av ytterligare, mindre justeringar uppmärksammats. 

Det föreslås att motionsspåren i 3 § ska benämnas som ”skyltade motionsspår” 
istället för att namnges. Det ger en större flexibilitet eftersom 
ordningsföreskrifterna inte behöver ändras när ett motionsspår försvinner eller 
tillkommer. I dag finns det till exempel inget motionsspår vid namn 
”Strängnässpåret”, men spåret står ändå uppräknat i ordningsföreskrifterna. Att 
det anges att motionsspåren ska vara skyltade som sådana anses vara tydligt nog 
för att allmänheten ska kunna avgöra om spåret omfattas av 
ordningsföreskrifterna eller inte.

Det föreslås även att badplatserna i 3 § benämns som ”kommunens badplatser” 
istället för ”samtliga inom detaljplanerat område liggande badplatser”. Då 
kommer även de badplatser som bedrivs i kommunal regi men som befinner sig 
utom detaljplanerat område att omfattas av föreskrifterna.

I 8 § görs ett tillägg om tillstånd av markägaren för att få ställa upp container.

I 10 § görs en justering när det gäller användning av fyrverkerier och andra 
pyrotekniska varor. Ett utökat avstånd till vård- och omsorgsboende från 100 
meter till 200 meter. I de områden med sammanhållen bebyggelse som är 
undantagen tillståndsplikt införs ett tidsfönster för användning av fyrverkerier på 
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nyårsafton och valborgsmässoafton, från klockan 20.00 fram till klockan 01.00 
dagen efter dessa aftnar. 

I 15 § förtydligas att camping är förbjuden på offentlig plats, inklusive de platser 
som räknas upp i 3 § och därmed jämställs med offentlig plats.

I nu gällande föreskrifter finns det en felskrivning i 18 § vilket gör att det är 
otydligt vad som gäller för hundar på badplatser. Det föreslås därför att det 
förtydligas att hundar inte får vistas på badplatser under badsäsongen 15 maj – 15 
september. Det förtydligas också inom vilka områden som hundar ska hållas 
kopplade. 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TSN 2021-04-28 § 27
Förslag, Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Strängnäs kommun med bilagor, 
2021-04-06

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut anmäls omedelbart till Länsstyrelsen i 
Södermanlands län
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TFN/2021 § 27 TFN/2020:376 - 003

Revidering av Strängnäs kommuns allmänna 
lokala ordningsföreskrifter

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. revidera de allmänna lokala ordningsföreskrifterna enligt förslag daterat 
2021-04-06. 

Beslutsgång
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag och att detta blir teknik- och 
fritidsnämndens beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunen får enligt ordningslagen (1993:1617) meddela föreskrifter för att 
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats och för att hindra att 
människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av 
pyrotekniska varor.

Strängnäs kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter genomgick en större 
revidering år 2017. När nu de reviderade föreskrifterna har gällt i ett par år har 
behov av ytterligare, mindre justeringar uppmärksammats. 

Det föreslås att motionsspåren i 3 § ska benämnas som ”skyltade motionsspår” 
istället för att namnges. Det ger en större flexibilitet eftersom 
ordningsföreskrifterna inte behöver ändras när ett motionsspår försvinner eller 
tillkommer. I dag finns det till exempel inget motionsspår vid namn 
”Strängnässpåret”, men spåret står ändå uppräknat i ordningsföreskrifterna. Att 
det anges att motionsspåren ska vara skyltade som sådana anses vara tydligt nog 
för att allmänheten ska kunna avgöra om spåret omfattas av 
ordningsföreskrifterna eller inte.

Det föreslås även att badplatserna i 3 § benämns som ”kommunens badplatser” 
istället för ”samtliga inom detaljplanerat område liggande badplatser”. Då 
kommer även de badplatser som bedrivs i kommunal regi men som befinner sig 
utom detaljplanerat område att omfattas av föreskrifterna.

I 8 § görs ett tillägg om tillstånd av markägaren för att få ställa upp container.

I 10 § görs en justering när det gäller användning av fyrverkerier och andra 
pyrotekniska varor. Ett utökat avstånd till vård- och omsorgsboende från 100 
meter till 200 meter. I de områden med sammanhållen bebyggelse som är 
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undantagen tillståndsplikt införs ett tidsfönster för användning av fyrverkerier på 
nyårsafton och valborgsmässoafton, från klockan 20.00 fram till klockan 01.00 
dagen efter dessa aftnar. 

I 15 § förtydligas att camping är förbjuden på offentlig plats, inklusive de platser 
som räknas upp i 3 § och därmed jämställs med offentlig plats.

I nu gällande föreskrifter finns det en felskrivning i 18 § vilket gör att det är 
otydligt vad som gäller för hundar på badplatser. Det föreslås därför att det 
förtydligas att hundar inte får vistas på badplatser under badsäsongen 15 maj – 15 
september. Det förtydligas också inom vilka områden som hundar ska hållas 
kopplade. 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag
Förslag, Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Strängnäs kommun, 2020-09-21

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut anmäls omedelbart till Länsstyrelsen i 
Södermanlands län

____________________
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Beslutad: åååå-mm-dd § xx

Myndighet: Kommunfullmäktige 

Diarienummer: TFN/2020:376-003 

Ersätter: Allmänna lokala ordningsföreskrifter beslutade av 
kommunfullmäktige 2001-05-28 § 89 (reviderad 2011-
04-26 § 135, 2016-12-19 § 266, 2017-12-18 § 249)

Gäller fr o m: 2020-mm-dd

Gäller t o m: Tillsvidare

Dokumentansvarig: Kansliavdelningen

Uppföljning: Vid behov

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Strängnäs 
kommun 

Beslutade av kommunfullmäktige den XX XX 2020. 

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

1 §
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats 
finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den 
allmänna ordningen i Strängnäs kommun ska upprätthållas. Bestämmelserna i 
10 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av 
användningen av pyrotekniska varor. 

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. 
Bestämmelsen i 10 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom 
kommunen.

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också 
kommunens föreskrifter för torghandel.

3 §
Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 
kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig 
plats:

- Visholmen
- Resecentrum enligt bilaga 1.1
- Lottenlundsparken
- Läggesta station enligt bilaga 1.2
- skyltade motionsspåren Strängnässpåret, Långbergsspåret, Stadsskogen, 

Hammarspåret, Fredrikshall, Åkerspåret och Ulva
- kommunens badplatser
- samtliga inom detaljplanerat område liggande bad-, idrotts- och 

begravningsplatser.

4 §
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 
§ andra stycket, 12 § första stycket, 13 § och 20 § i dessa lokala 
ordningsföreskrifter, bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.
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Lastning av varor m.m.

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, 
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras, att 
räddningstjänstens arbete eller den lokala trafiken hindras.

Schaktning och grävning m.m.

6 § 
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 
fyllningsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att 
det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Störande buller

7 §
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. 
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Containrar

8 §
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som ska ställas upp på 
offentlig plats, är skyldig till att tydligt märka containern med ägarens eller 
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. Tillstånd krävs av 
markägaren.

Roddbåtar

9 §
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en roddbåt, som ska läggas upp på en 
offentlig plats, är skyldig till att tydligt märka roddbåten med ägarens eller 
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor

10 §
Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor på 
området i Strängnäs, Mariefred, Stallarholmen och Åkers styckebruk enligt bilaga 
2.1–2.4. 
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Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från vård- 
och omsorgsboenden. Isabellagården, Mariagården, Thomasgården, 
Kristinagården, Sictoniagården, Riagården, Hammargården, samt grupp- och 
servicebostäderna Djäknen, Sjöviken, Oxhagsvägen, Finningevägen 56 och 
korttidsboendet LSS på Tynäsvägen 6. Det är även förbjudet att använda 
pyrotekniska varor på området i Strängnäs och Mariefred enligt kartbilaga 2.1 och 
2.2.

Inom de övriga delarna av kommunen kan tillstånd av polismyndigheten krävas 
för att få använda pyrotekniska varor enligt vad som framgår av bestämmelserna 
i 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617).

Enligt 3 kap 7 § Ordningslagen (1993:1617) får pyrotekniska varor inte användas 
utan tillstånd av polismyndigheten om tidpunkten, platsens belägenhet eller 
övriga omständigheter innebär risk för skada på eller betyder besvär för person 
eller egendom.

I Strängnäs kommun gäller även att:

I de äldsta delarna av Strängnäs och Mariefreds centrumbebyggelse råder strikt 
eldnings- och fyrverkeriförbud. Med detta menas de områden som framgår av 
bifogade kartor (bilaga 2.1 och 2.2).

Därutöver krävs alltid polismyndighetens tillstånd för att använda pyrotekniska 
varor i de områden som framgår av bifogade kartor (bilaga 2.1 och 2.2) samt 
närmare än 200 meter från kommunens vård- och omsorgsboenden.

För övriga områden med sammanhållen bebyggelse krävs också tillstånd från 
polismyndigheten. Undantag från tillståndsplikt i dessa områden gäller från 
klockan 20.00 på nyårsafton och valborgsmässoafton fram till klockan 01.00 
dagen efter dessa aftnar.

Markiser, flaggor, skyltar och marschaller

11 §
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en 
gångbana på lägre höjd än 2,30 meter, över en cykelbana på lägre höjd än 2,80 
meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

Flyttbara skyltar (gatupratare), brinnande marschaller och liknande anordningar 
får inte utan tillstånd av polismyndigheten placeras på gångbanor eller körbanor. 
De får inte sättas upp så att vägmärken, vägvisning och dylikt skyms eller är på 
annat sätt trafikfarliga.
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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 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.

Förtäring av alkohol

14 §
Spritdrycker, vin och övriga drycker med en alkoholhalt överstigande 2,25 
volymprocent får inte förtäras på skolor, skolgårdar, fritidsgårdar, 
idrottsanläggningar, lekplatser, badplatser, Resecentrum, Läggesta station och 
inom det område som framgår av bilaga 3.1–3.4 såvida inte tillstånd för servering 
enligt alkohollagen finns.

Under perioden maj-september kl. 11.00–13.00 och 17.00–22.00 är förtäring av 
drycker med en alkoholhalt understigande 15 volymprocent tillåten i de områden 
som redovisas på bilaga 3.1 och 3.2. Övrig tid får spritdrycker, vin och övriga 
drycker med en alkoholhalt överstigande 2,25 volymprocent inte förtäras på 
dessa områden, såvida inte tillstånd för servering enligt alkohollagen finns.

Camping

15 §
Camping får inte ske på offentlig plats inom detaljplanerat område.
Camping får inte ske på offentlig plats eller på sådan plats som i 3 § jämställs med 
offentlig plats.

Badförbud

16 §
Bad är förbjudet inom hamnområdet samt i närheten av Tosteröbron, 
Stallarholmsbron och markerade kablar.
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Hundar

17 §
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 18–
19 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadade, 
service- och signalhund för funktionsnedsatta eller för polishund i tjänst.

18 §
Hundar ska hållas kopplade inom följande områden, med undantag för 
inhägnade områden (hundrastplatser):

 på offentliga platser inom detaljplanerat område,
 i de motionsspår som nämns i 3 § i dessa föreskrifter,
 på de badplatser som nämns i 3 § i dessa föreskrifter, 
 på de begravningsplatser som nämns i 3 § i dessa föreskrifter.

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen. Detta krav gäller 
dock inte inom inhägnade områden.

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, 
adress och telefonnummer.

Hundar ska hållas kopplade på begravningsplatser.

Hundar får inte vistas på de badplatser som nämns i 3 § i dessa föreskrifter under 
badsäsongen 15 maj – 15 september.

19 §
På offentliga platser inom detaljplanerat område ska föroreningar efter hundar 
plockas upp.

Sprängning och skjutning med eldvapen m.m.

20 §
Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen 
på offentliga platser inom detaljplanerat område.

21 §
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på offentliga platser 
inom detaljplanerat område.

Ridning

22 §
Ridning får inte ske i de motionsspår som är nämnda i 3 §.
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Avgift för att använda offentlig plats

23 §
Kommunen har rätt att ta ut en avgift för användning av offentlig plats eller 
område som jämställs med offentlig plats. En sådan avgift ska vara fastställd av 
kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

24 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5–11 §§, 12 § första 
stycket, 13–16 §, 18–22 §§, kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § 
ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och 
förverkande. 



Strängnäs resecentrum Offentlig plats
0 25 50 75 100 m

sova
Textruta
Bilaga 1.1



Läggesta station0 50 100 150 m
Offentlig plats

sova
Textruta
Bilaga 1.2



Förbud mot pyrotekniska varor

Tillståndskrav för pyrotekniska varor

Bilaga 2.1



Förbud mot pyrotekniska varor 

Tillståndskrav för pyrotekniska varor

Bilaga 2.2



Stallarholmen Fyrverkerier tillståndspliktigt
0 100 200 m

sova
Textruta
Bilaga 2.3



Åkers styckebruk Fyrverkerier tillståndspliktigt0 25 50 75 100 m

sova
Textruta
Bilaga 2.4



Strängnäs Förbud mot att förtära alkohol

Förbud mot att förtära alkohol vissa tider

0 250 500 m

sova
Textruta
Bilaga 3.1



Mariefred Förbud mot att förtära alkohol

Förbud mot att förtära alkohol vissa tider

0 100 200 m

sova
Textruta
Bilaga 3.2



Stallarholmen Förbud mot att förtära alkohol
0 25 50 75 100 m

sova
Textruta
Bilaga 3.3




