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Värmdö kommun 

 
 01FS 2010:16
Värmdö kommuns föreskrifter om revidering av 
föreskrifterna (01FS 1996:133) om lokala ord-
ningsföreskrifter för Värmdö kommun;  

Utkom från trycket 
den 29 januari 2010 

 
beslutade den 16 december 2009  
(§ 332).  
 
 
Värmdö 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 tillämpningsområde 
 
§ 1 
I 3 kap. ordningslagen (1993:1617) finns de grundläggande bestämmel-
serna om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats. Utöver dessa 
gäller i Värmdö kommun följande ordningsföreskrifter. 
 Torghandeln i Gustavsberg och verksamheten i Stavsnäs Vinterhamn 
regleras i två särskilda lokala ordningsföreskrifter: torghandelsföreskrif-
ter och i lokala hamnföreskrifter för Stavsnäs Vinterhamn. 
 
§ 2 
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser i Värmdö kommun som är 
offentliga platser enligt 1 kap. 2 § första stycket 1 - 4 ordningslagen om 
inte annat anges. Bestämmelserna i § 18 - 19 (pyroteknik) är även till-
lämpliga på andra än offentliga platser inom kommunen. 
 
§ 3 
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och vid tillämpningen av 
dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningsla-
gen, följande, för allmänheten upplåtna, områden jämställas med of-
fentlig plats: 
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1. Områden i centrala Gustavsberg markerade på kartbilaga 3.1 
2. Områden vid Sandhamn markerade på kartbilaga 3.2 
3. Begravningsplatser, allmänna lekplatser, skolgårdar, idrottsplatser, 
anordnade motionsspår samt allmänna badplatser enligt specifikation i 
bilaga 3.3. 
 
Kommunens yttrande 
 
§ 4 
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt § 20 i dessa fö-
reskrifter bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 
 
Lastning av varor m.m. 
 
§ 5 
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är an-
svarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten 
utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill, rök eller dålig 
lukt.  
 Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller 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 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 polismyndig-
hetens tillstånd under sön- och helgdagar hela dygnet samt vardagar 
mellan klockan 21.00 och 07.00. 
 Tillståndsplikt för arbeten under ovan angivna tider gäller dock inte 
snöröjnings- och halkbekämpningsarbeten. 
 
Containrar 
 
§ 8 
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller återvinnings-
behållare som ska ställas upp på offentlig plats är skyldig att tydligt 
märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, 
adress och telefonnummer. 
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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 2,30 meter eller över en körbana på lägre 
höjd än 4,50 meter. 
 
Affischering m.m. 
 
§ 10 
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av po-
lismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller lik-
nande 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 hel-
ler krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra 
tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rö-
relsen finns. 
 
Högtalarutsändning 
 
§ 11 
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. 
 
Nykterhet på offentlig plats 
 
§ 12 1 )  
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats eller 
plats som jämställs med offentlig plats inom följande områden: 
 
1. Område i Gustavsberg markerat på kartbilaga 12.1 
2. Område vid Sandhamn markerat på kartbilaga 12.2, föreskriften 
gäller endast midsommarafton kl 10.00 - söndagen efter midsommarda-
gen kl 15.00 
3. Område vid Mölnviks butiks- och arbetsplatsområde (Värmdö Köp-
centrum) markerat på kartbilaga 12.3 
4. Stavsnäs Vinterhamn 
5. Begravningsplatser, allmänna lekplatser, skolgårdar, idrottsplatser, 
anordnade motionsspår samt allmänna badplatser. 
 
 
 
1 )  Senaste lydelse § 13 i  01FS1998:210 
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Badförbud 
 
§ 13 
Bad är förbjudet i Gustavsbergs hamn och Stavsnäs Vinterhamn inom 
områden markerade på kartbilaga 13.1 och 13.2, samt i närheten av 
markerade kablar. 
 
Hundar 2 ) 
 
§ 14 
Ägare till hund, den som tagit emot en hund för underhåll eller den som 
endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 15 
och 16 §. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för 
synskadad person eller för polishund i tjänst. 
 
§ 15 
Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats. 
 Hundar får inte vistas på begravningsplatser, allmänna lekplatser och 
allmänna badplatser. 
 
§ 16 
På följande offentliga platser ska föroreningar efter hundar plockas upp: 
gator, gång- och cykelvägar, promenadvägar, anordnade motionsspår 
och öppna grönytor. 
 
Katter 2 )  

 
§ 17 
Ägare till eller innehavare av katt ska se till:  
�  att katt är ID-märkt    
�  att katt som vistas utomhus hålls under uppsikt av ägare eller någon 
som företräder denne. 
 Katt får inte vistas på begravningsplatser, allmän lekplats eller all-
män badplats. 
 
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 
 
§ 18 
Paragrafen är upphävd. 
 
§ 19 
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 150 meter 
från de särskilda boendena vid Farsta Slottsvik och Ljung samt vid ser-
vicehusen i Gustavsberg, i Hemmesta och på Djurö. 
 
 
 
2 )  Senaste lydelse § 17 i  01FS 2001:156 
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Sprängning och skjutning med eldvapen m.m. 
 
§ 20 
Av 3 kap. 6 § ordningslagen följer att polismyndighetens tillstånd krävs 
för sprängning och skjutning inom område som omfattas av detaljplan. 
 Polismyndighetens tillstånd krävs också för sprängning utanför de-
taljplanelagt område. 
 
Motionsspår 
 
§ 21 
Ridning, cykling eller mopedåkning får inte ske i särskilt anordnade 
motionsspår. 
 Promenad, löpning och snöskoteråkning är förbjudet i särskilt anlag-
da skidspår. 
 
Ansvarsbestämmelser 
 
§ 22 
Om straff och annan påföljd för förseelse mot bestämmelserna i denna 
lokala ordningsstadga gäller vad som är föreskrivet i ordningslagen. 
 I ordningslagen finns också bestämmelse om förelägganden och för-
verkande. 
 
      
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2010. 
 
 
 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE I VÄRMDÖ KOMMUN 


















