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beslutade den 19 mars 2012 
(§ 30, dnr KS/2012:44).  
 
 
 Upplands Väsby kommun föreskriver med stöd av 1 § förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) om att 
- ändra i 2-3, 6, 9-11, 13-14, 18 och 20-23 §§, 
- ändra rubriken till 20 §, 
- uppdatera och ändra kartbilagor, samt 
- ändra Bilaga A: Särskilda boendeformer, äldreboenden, LSS-
boenden 
i Upplands Väsby kommuns föreskrifter (01FS 1996:38). Föreskrifterna 
ska ha följande ändrade lydelse. 
 
2 § 1) 
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är of-
fentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte 
annat anges. 
 Bestämmelsen i 21 § är tillämplig på offentliga och därmed jämställ-
da platser inom kommunen samt Löwenströmska sjukhuset, särskilda 
boendeformer, äldreboenden och LSS-boenden enligt Bilaga A och 
Väsby Centrums innetorg med gångstråk. 
 För områden som kommunen upplåtit till torghandel gäller också 
kommunens föreskrifter om torghandel. 
 
 
 
1) Senaste lydelse 01FS 1999:304. 
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3 § 
Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter ska 
med stöd av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden 
jämställas med offentlig plats: 
 
Hammarby Kyrkogård   kartbilaga 1 
Eds Kyrkogård   kartbilaga 1 
Fresta Kyrkogård   kartbilaga 1 
Idrottsplatsen vid Berga   kartbilaga 1 
Samtliga allmänna badplatser  kartbilaga 1 
Innetorget med gångstråk på Kanalvägen 7  kartbilaga 1 
Bollstanäs idrottsplats   kartbilaga 1 
Vilundaparken   kartbilaga 1 
 
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. 
 Permanenta förändringar av mark inom detaljplanelagt område kan 
kräva marklov. 
 
9 § 
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över 
en gångbana eller annan offentlig plats, på lägre höjd än 2,30 meter el-
ler över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. 
 För uppsättande av skyltar och skyltvaror utanför butik gäller följan-
de: 
Upplåtelse av reklamskylt ges för en yta av högst 1,0 meter x 1,0 meter 
per skyltplats. Reklamskylten ska placeras i direkt anslutning till buti-
kens husvägg. Reklamskylten ska tas bort efter affärstidens slut. 
 Fasta markiser och skyltar kräver bygglov. 
 Upplåtelse av skyltvaror ges för en bredd om högst 1,0 meter samt 
för en längd om högst 3,0 meter. Skyltvaror ska placeras i direkt anslut-
ning till affärens husvägg. På kortsidorna ska det finnas räcken i kon-
trasterande färger, t ex grönt och vitt. Skyltvaror och räcken ska tas bort 
efter affärstidens slut.  
 Upplåtelseytan längs Centralvägen begränsas till en längd om högst 
1,0 meter och en bredd om högst 0,5 meter. 
 
§ 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 av polismyndigheten 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 an-
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nonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse 
på byggnad där rörelsen finns. 
 
11 § 
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till 
personer på offentlig plats, får inte ske genom högtalare eller liknande 
utan tillstånd av polismyndigheten. 
 Detta krav på tillstånd från polismyndigheten gäller inte på följande 
platser som enligt 3 § jämställs med offentlig plats: 
Idrottsplatsen vid Berga 
Bollstanäs idrottsplats 
Vilundaparken 
 
13 § 
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras, annat än i samband med 
tillåten utskänkning av sådana drycker, inom följande områden: 
 
- inom Väsby Centrums område som i söder  
begränsas av Drabantvägen, i väster av  
Dragonvägen, i norr av Skolvägen,  
Suseboparken och Kyrkvägen och i öster av  
Husarvägen    kartbilaga 2 
- Djäkneparken   kartbilaga 2  
- Vilundaparken   kartbilaga 2 
- Vid Kulturhuset Vega, Centralvägen 9 kartbilaga 2 
- Elis park    kartbilaga 2 
- Vid Väsby Nya Gymnasium inom område som 
i söder begränsas av Lärlingsgatan, i väster av 
Bussterminalsområdet vid järnvägsstationen, 
gångtunneln under järnvägsstationen t o m  
uppgången på Runbysidan och järnvägsspårs- 
området norr om Bussterminalens område längs 
med östra sidan av järnvägsspåren, i norr av  
Väsbyvägen och i öster av Kvarnvägen, 
Optimusvägen, Centralvägen och Upplys- 
ningens väg    kartbilaga 2 
- Runby torg   kartbilaga 2 
- Innetorget med gångstråk på Kanalvägen 7 kartbilaga 2   
- Bollstanäs idrottsplats   kartbilaga 2 
 
14 § 
På följande platser får inte ambulerande försäljning ske utan polismyn-
dighetens tillstånd: 
 
Längs Centralvägen  
Samtliga inhägnade idrottsplatser 
Samtliga allmänna badplatser kartbilaga 3 
Området vid Bussterminalen kartbilaga 3 
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Med ambulerande försäljning avses sådan försäljning som tar offentlig 
plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som där-
för inte kräver tillstånd enligt 3 kap 1 § ordningslagen. 
 
18 § 
Under vistelse på offentlig plats samt på plats som enligt 3 § jämställs 
med offentlig plats ska hund hållas kopplad hela året, dock inte inom 
inhägnade hundrastgårdar. Tikar ska under löptid hållas kopplade inom 
hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. 
 När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med äga-
rens namn, adress och telefonnummer. 
 Hundar får inte vistas på begravningsplatser och allmänna badplat-
ser. 
 Inom följande områden ska föroreningar efter hundar plockas upp: 
 
Samtliga bostadsområden inom Upplands  
Väsbys tätort   kartbilaga 4 
Samtliga gång- och cykelbanor 
Samtliga motionsspår och skidspår  kartbilaga 5 
Samtliga parker och idrottsplatser  kartbilaga 5 
Samtliga torg   kartbilaga 5 
Väsby Centrum   kartbilaga 5 
Områdena vid buss- och järnvägsstationen kartbilaga 5 
 
Ridning, cykling, löpning och gång 
 
20 § 
Ridning får inte ske i kommunens motionsspår eller preparerade skid-
spår. Cykling, löpning och gång får inte ske i  preparerade  
skidspår    kartbilaga 6 
 
21 § 2) 
Användning av pyrotekniska varor tillåts bara på påskafton, valborgs-
mässoafton och nyårsafton/nyårsdag. Under övriga tider på året krävs 
tillstånd från polismyndigheten. 
 Det är dock alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare 
än 200 meter från 
- Löwenströmska sjukhuset 
- Särskilda boendeformer, äldreboenden och LSS-boenden enligt Bilaga 
A. 
- Upplands Väsby Veterinärmottagning, Vilundavägen 30 
- Väsby Centrums innetorg  
 Föreskriften gäller endast offentlig plats och därmed jämställd plats.  
 
 
 
2) Senaste lydelse 01FS 1999:304. 
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22 § 
Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med 
eldvapen inom följande områden: 
Samtliga områden med samlad bebyggelse kartbilaga 7 
 Av 3 kap 6 § ordningslagen framgår att det krävs tillstånd av polis-
myndigheten för sprängning och skjutning med eldvapen inom detalj-
planelagt område. 
 
23 § 
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas  
på följande platser: 
Samtliga områden med samlad bebyggelse kartbilaga 7 
 
      
 
Dessa föreskrifter träder i kraft dagen efter det att de utkom från trycket 
i Stockholms läns författningssamling. 
 
 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE I UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 
















































