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 Kommunfullmäktige i Sigtuna kommun har den 14 juni 2012 (§ 
140), med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för 
kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ord-
ningslagen (1993:1617), beslutat anta ändrade lokala ordningsföreskrif-
ter för kommunen. 
 Länsstyrelsen har den 4 juli 2012 beslutat upphäva kommunfullmäk-
tiges beslut i den del det avser 16 § fjärde stycket, avseende krav på 
märkning av katt, och 18 §, avseende förbud mot ridning, varför före-
skrifterna kommer att ha följande lydelse från den dag de träder i kraft. 
 
Innehåll och tillämpningsområde 
 
1 § Dessa föreskrifter innehåller, i anslutning till ordningslagen 
(1993:1617), bestämmelser om hur den allmänna ordningen och säker-
heten i Sigtuna kommun ska upprätthållas. 
 
2 § Föreskrifterna är, om inte annat anges, tillämpliga på alla platser 
inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 
1–4 ordningslagen (1993:1617). 
 För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också 
kommunens föreskrifter (01FS 2000:210) om torghandel. 
 
3 § Vid tillämpning av bestämmelserna om allmän ordning och säker-
het i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och dessa föreskrifter ska, med 
stöd av 1 kap. 2 § andra stycket samma lag, följande områden jämstäl-
las med offentlig plats: 
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Sjudargårdsbadet  Odensala kyrkogård 
Rosersbergsbadet  Norrsunda kyrkogård 
Åholmen   Husby-Ärlinghundra kyrkogård 
Steningebadet  Vidbo kyrkogård 
Halmsjöbadet  Lunda kyrkogård 
Prästängens sport- och aktivitetsfält Skånela kyrkogård 
Odensala idrottsplats  Skepptuna kyrkogård 
Råbergsvallen  Maria kyrkogård 
Sport- och aktivitetsfältet i  Drakegårdens trädgård 
Tingvalladalen  Haga kyrkogård  
 
 
Lastning av varor, m.m. 
 
4 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är 
ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänhe-
ten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt 
samt att skador på person eller egendom inte uppstår. 
 Hantering av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsut-
rustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens 
arbete hindras. Trafiken på platsen får inte heller onödigtvis hindras el-
ler störas. 
 
 
Schaktning och grävning, m.m. 
 
5 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tipp-
ning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbe-
te ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för 
minsta möjliga olägenhet. 
 
 
Störande buller 
 
6 § Arbete som orsakarstörande buller, t.ex. stenkrossning, pålning och 
nitning, får inte ske utan tillstånd från polismyndigheten. Detta gäller 
dock inte om störningarna är av kort varaktighet eller om de sker 
 1. mellan kl. 06.00 och 22.00 vardagar, 
 2. mellan kl. 08.00 och 22.00 övriga dagar.  
 
 
Containrar m.m. 
 
7 § Den som, med stöd av ett tillstånd enligt ordningslagen 
(1993:1617), ställer upp en container eller annan liknande behållare, 
ska tydligt märka denna med sitt namn och sina kontaktuppgifter (tele-
fon och adress). 
 



3 

 
Markiser, flaggor och skyltar 
 
8 § 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. 
 
9 § Affischer, annonser, klistermärken, projicerade eller schablonmåla-
de budskap eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndig-
heten sättas upp på sådana husväggar, broar, stuprör, staket, stolpar el-
ler liknande som vetter mot offentlig plats. Utfärdat polistillstånd är gil-
tigt endast tillsammans med skriftligt medgivande från ägare till fastig-
het eller anläggning som nyttjas. 
 Tillstånd behövs inte  
 1. för att sätta upp anslag på tavlor eller liknande anordningar som är 
avsedda för detta ändamål,  
 2. när en näringsidkare sätter upp annonser och andra tillkännagi-
vanden på en byggnad där näringsidkarens rörelse bedrivs och som av-
ser rörelsen.  
 
 
Högtalarutsändning 
 
10 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap får inte 
utan tillstånd från polismyndigheten framföras genom högtalare eller 
annan liknande anordning, om det sker på offentlig plats eller riktar sig 
till personer som befinner sig på offentlig plats. 
 
 
Förtäring av alkohol 
 
11 § Spritdryck, vin och starköl får inte, annat än i samband med tillå-
ten utskänkning av sådana drycker, förtäras inom de områden i Märsta 
och Sigtuna som närmare anges i bilaga 1–3. 
 
 
Ambulerande försäljning 
 
12 § 1) Ambulerande försäljning får inte ske inom de i 11 § angivna om-
rådena eller utmed Stora gatan och på Stora torget i Sigtuna. 
 Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar  
 
 
 
1) Senaste lydelse 01FS 1996:130. 
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offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och  
som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen 
(1993:1617). 
 Om det finns särskilda skäl får polismyndigheten medge undantag 
från förbudet i första stycket. 
 
 
Camping 
 
13 § Camping är inte tillåten. 
 
 
Badförbud 
 
14 § Det är förbjudet att bada i närheten av markerade kablar samt vid 
ångbåtsbryggan i Sigtuna inom det område som närmare anges i bilaga 
4. 
 
 
Hundar och katter 
 
15 § Föreskrifterna om hundar i 16 och 17 §§ gäller för 
 1. ägaren till en hund, 
 2. den som har tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande, och 
 3. den som tillfälligt vårdar en hund, 
 dock inte beträffande ledarhund för synskadad, service- och signal-
hund som är försedd med tjänstetecken eller för polishund i tjänst. 
 Föreskrifterna om katter i 16 § gäller på motsvarande sätt som sägs i 
första stycket för den som har hand om en katt. 
 
16 § 2) Hundar och katter ska hållas kopplade inom torg, parker, anlagda 
bollplaner och idrottsplatser. Beträffande hundar gäller detta dock inte 
inom de områden där kommunen har anordnat hundrastplatser. 
 Hundar och katter får inte vistas på anlagda lekplatser, skolgårdar el-
ler gårdar vid förskolor. Detsamma gäller, under perioden maj–
september, inom i 3 § angivna badplatser, beträffande hundar dock med 
undantag för de områden där kommunen har anordnat hundbad. 
 Hundar får inte rastas inom begravningsplatser. Om hundar vistas 
inom sådana platser ska de hållas kopplade. 
 
17 § 3) Inom detaljplanelagt område ska föroreningar efter hundar 
plockas upp. 
 
 
 
2) Senaste lydelse 01FS 1996:130. 
3) Senaste lydelse 01FS 1996:130. 
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Ridning 
 
18 § Upphävd. 
 
 
Avgift för att använda offentlig plats 
 
19 § För användningen av offentlig plats utgår avgift enligt vad kom-
munfullmäktige beslutar. 
 
 
Straff m.m. 
 
20 § Av 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen (1993:1617) följer 
att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 4–18 §§ kan 
dömas till penningböter. 
 I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och 
förverkande. 
 
      
 
 Dessa föreskrifter träder i kraft dagen efter det att de utkom från 
trycket i Stockholms län författningssamling (01FS). 
 
 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE I SIGTUNA KOMMUN 










