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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Knivsta kommun
Knivsta 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 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 Knivsta kommun skall upprätthållas.
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.
3§
Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap. 2 §
andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:
•
•
•
•

Badplatser: Särstabadet och övriga av kommunen skötta badplatser
Motionsspår: Knivsta elljusspår med omkringliggande motionsspår, MTB-bana samt
BMX-bana
Friluftsområden: Gredelbyhagar, Pepparkaksudden
Iordningställda lekplatser

4§
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 – 11 §§ samt 17 § bör
kommunen ges möjlighet att yttra sig.

Lastning av varor
5§
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som ansvarar för åtgärden göra
vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter som t ex
damm, spill eller dålig lukt.
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter,
brandsläckningsutrustningar, utrymningsvägar och handikapparkeringar eller andra
handikappanordningar blockeras eller så att räddningstjänstens arbete hindras.

Schaktning, grävning m.m.
6§
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor,
schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. Uppkomna olägenheter (t ex nedsmutsning),
skall snarast åtgärdas.
Grävtillstånd krävs för schakt i allmän platsmark inom detaljplanelagt område. I övriga fall
krävs tillstånd från markägare och/eller väghållare.

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

Containrar
8§
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig plats,
är skyldig att tydligt märka containern med ägaren eller nyttjanderättshavarens namn, adress
och telefonnummer. För uppställning av container på offentlig plats, krävas oftast tillstånd av
polismyndigheten samt på gatu- och vägmarksområde även utmärkning enligt
Trafikförordningen och Vägmärkesförordningen.
Öppen container måste stå minst 6 m från vägg eller utskjutande tak.

Markiser, flaggor och skyltar
9§
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre
höjd än 2,2 meter och över en cykelbana på lägre höjd än 2,5 meter eller över en körbana på
lägre höjd än 4,5 meter. Anordning som medger uppsättning av anslag kan kräva bygglov.

Affischering
10 §
Affischer, banderoller, annonser eller andra anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten
sättas upp på husväggar, broar, staket, stolpar eller liknande, som vetter mot offentlig plats.
Tillstånd krävs inte för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivande som
avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. Tillstånd behövs inte heller för
att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar, avsedda för detta
ändamål (med detta avses inte bropelare eller annan offentlig anläggningskonstruktion).
Anordning som medger uppsättning av anslag kan kräva bygglov.

Beträffande annonspelare, skyltar, vippskyltar och montrar regleras de genom ordningslagen
3 kap 1 § där offentlig plats, i detta fall trottoar och torg, inte får användas till annat ändamål
än det de har upplåtits för utan tillstånd från polismyndigheten.

Högtalarutrustning
§ 11
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.

Camping
§ 12
Camping är inte tillåten på offentliga och därmed jämställda platser.

Hundar och katter
§ 13
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 13–16 §§. Bestämmelserna är
dock inte tillämpliga för servicehundar för funktionshindrad person eller för tjänstehund.
§ 14
Hund som vistas på offentlig och därmed jämställd plats inom Knivsta tätort och del av
Alsike tätort enligt kartbilaga A och B skall hållas kopplad.
Hund skall alltid hållas kopplad på idrottsplats, i motionsspår, på plogade isbanor och på
begravningsplats.
§ 15
Hund får inte vistas på:
- Lekplatser
- Förskole- och skolgårdar
- På de badplatser som jämställts med offentlig plats under tiden 1 maj – 30 september
- I offentliga lokaler
§ 16
Inom detaljplanelagt område skall föroreningar av hund och katt plockas upp på gator, vägar,
gång- och cykelbanor, torg, parker, planteringar, gräsmattor som regelbundet sköts, anlagda
lekplatser, bollplaner och motionsspår.

Fyrverkeri och pyrotekniska varor
§ 17
Användandet av mindre fyrverkerier och pyrotekniska varor utan tillståndsbehov är endast
tillåtet mellan 20:00 och 01:00 på nyårs-, påsk- och valborgsmässoafton samt skärtorsdagen.
För användande av fyrverkerier som inte kräver polistillstånd övriga dagar krävs särskilt
tillstånd från kommunen.

Det är förbjudet att använda fyrverkerier närmare än 200 meter från vård- och äldreboenden.
Inom sammanhållen bebyggelse krävs tillstånd från polismyndigheten för att använda
pyrotekniska varor som genom sin omfattning kan innebära risk för människors hälsa eller
skada på människor och egendom.

Luftvapen
§ 18
Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen samt motsvarande vapen får inte användas inom
offentlig plats eller därmed jämställd plats.

Ridning och motionsspår/skidspår
§ 19
Ridning får inte ske inom förskole- eller skolgårdar eller på av kommunen anlagda/skötta
gräsytor.
Ridning är inte tillåtet i Knivsta elljusspår med omkringliggande motionsspår, MTB-bana
samt BMX-bana. Ridning är inte heller tillåtet på Upplandsleden.
Särskilt preparerade och märkta skidspår får inte nyttjas annat än för skidåkning.

Adressnummerskyltar
§ 20
Bebyggd fastighet som tilldelats adressnummer, skall vara försedd med väl synlig
adressnummerskylt.

Avgift för att använda offentlig plats
§ 21
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.

Överträdelse av lokala ordningsföreskrifter
§ 22
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av dessa ordningsföreskrifter
dömes till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket i ordningslagen. I ordningslagen finns
också bestämmelser om förläggande och förverkande.

