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Allmänna ordningsföreskrifter, gällande inom Håbo 
kommun 

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

Kommunfullmäktiges beslut 2008-04-20, § 46  

Kommunfullmäktiges beslut 2012-09-24, § 98 – ändring i föreskrifternas 
13§ 

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 Håbo kommun skall upprätthållas. 
Bestämmelserna i 20 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller 
egendom skadas till följd av användning 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. 

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

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:   Ekillabadet,  

   Kalmarsandsbadet  

   Kräggabadet 
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Idrottsplatser:  Gröna dalens idrottsplats  

    Björkvallen 

   Kvarnvallen 

   Gransäters idrottsplats 

 

Kyrkogårdar vid: Häggeby kyrka 

   Kalmar kyrka, Bålsta tätort  

   Skokloster kyrka 

   Yttergrans kyrka  

   Övergrans kyrka 

 

Motionsspår:  Vibyspåret, Bålsta tätort 

   Granåsenspåret, Bålsta tätort  

 

Park:   Skeppsparken, Bålsta tätort 

 

Campingplats:  Sånkans campingplats 

 

Köpcenter:   Valhall köpcenter 

 

4 § 

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 – 12 §§ samt 
14 § bör kommunen ges möjlighet att yttra sig.  
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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 genom 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. 

Störande buller 

7 § 

Verksamhet som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, 
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. 

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 2.20 meter och över en cykelbana på lägre höjd 
än 2.50 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4.50 meter. 

Affischering 

10 § 

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. 
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Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller liknande 
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd 
för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivande som 
avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. 

Högtalarutsändning 

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. 

Insamling av pengar 

12 § 

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller 
liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän 
sammankomst eller offentlig tillställning. 

När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs 
inte tillstånd. 

Förtäring av alkohol 

13 § 

Spritdrycker, vin och andra alkoholdrycker över 2,25 volymprocent får inte 
förtäras, annat än i samband med tillåten utskänkning, inom följande 
områden som redovisas i kartbilagor:  

Inom området Bålsta som innefattar: 

Järnvägs- och pendeltågsstationen innefattande samtliga pendlar-
parkeringar, angöringsytor för buss och taxi, Mansängen, Centrumleden, 
Gröna Dalen IP, konstgräsplanen, Centrumstråket, Stockholmsvägen, 
Österled, Håbovägen, Västergränd och Västerängsvägen, Västerängs-
skolan med Nybygget, Backsippan och Ellenborgs förskola, Stockholms-
vägen och gångvägen som löper parallellt med denna från nya centrum 
upp till gamla centrum där den övergår i Enköpingsvägen innefattande 
Gransäterskolans område upp till Klyvvägen och vidare till Åsleden och 
sedan ner till Enköpingsvägen och Shell. 

 

 

 

 

 



  5(11)

 Datum Vår beteckning 

  2012-12-21 KS2008/31 nr 2012.3773

 

Ambulerande försäljning 

14 § 

För ambulerande försäljning på följande platser krävs polismyndighetens 
tillstånd: 

Centrumparkeringen samt Valhalls Köpcentrum. 

Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig 
plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför 
inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen. 

Camping    

                      15 §  

Tältning och camping är förbjuden på offentlig plats, reglerat i 
ordningslagens 1 kap, 2 § samt inom de områden som redovisas i denna 
stadgas 3 §. Polismyndigheten kan medge undantag från förbudet om 
särskilda skäl föreligger. 

Hundar och katter 

16 § 

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 17 och 18 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller 
inte ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst. 

17 § 

Hundar skall hållas kopplade: Inom idrottsplatser, campingplats och park – 
se 3 § i dessa föreskrifter. 

Tikar skall under löptiden hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte 
inom inhägnade områden. 

När en hund inte hålls kopplad skall den antingen ha halsband på sig med 
ägarens namn, adress och telefonnummer eller ha tydlig 
identitetsmärkning. 

Hundar får inte vistas på begravningsplatser och skolgårdar eller under 
tiden 1 maj - 30 september inom områden för allmänna badplatser. För det 
senare – se 3 § i dessa föreskrifter. 

18 § 

Inom följande områden skall föroreningar efter hundar plockas upp: Efter 
gång- och cykelbanor inom Bålsta tätort och Skoklosterområdet. Inom 
samtliga bad- och idrottsplatser, motionsspår och parken som redovisas i 
dessa föreskrifters 3 §.  
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19 § 

När en katt inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens 
namn, adress och telefonnummer. Katter får istället vara ID-märkt på annat 
sätt som möjliggör kontakt med ägaren. 

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 

                        20 § 

Tillstånd från polismyndigheten krävs för användning av fyrverkerier eller 
andra pyrotekniska varor inom detaljplanelagt området inom hela 
kommunen. 

Följande tider under året är undantagna från tillståndskravet:  

Nyårsafton:  mellan kl. 18.00 – 24.00 

Nyårsdagen: mellan kl. 00.00 – 02.00 

Påskafton  mellan: kl. 18.00 – 24.00 

Påskdagen  mellan: kl. 00.00 – 02.00 

Valborgsmässoafton:  mellan kl. 18.00 – 24.00 

1 maj: mellan: kl. 00.00 – 02.00. 

Den som skjuter av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor ska visa 
största möjliga hänsyn till omgivningen. 

Skjutning med fjädervapen m.m. 

                        21 § 

Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen samt motsvarande vapen får inte 
användas inom offentlig plats, reglerat i ordningslagens 1 kap, 2 § samt 
inom de områden som redovisas i denna stadgas 3 §. 

Ridning och löpning 

22 § 

Ridning får inte ske: Inom samtliga skolgårdar samt på av kommunen 
anlagda/skötta gräsytor. 

Ridning får ej heller ske i följande motionsspår: Vibyspåret och Granåsens 
motionsspår. 

Gång, löpning och körning med draghund är förbjudet i följande anlagda 
skidspår: Vibyspåret och Granåsen, båda inom Bålsta tätort. 
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Särskilt preparerade skidspår får inte nyttjas annat än för skidåkning. 

Avgift för att använda offentlig plats 

23 § 

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. 

Förbud mot åkning med rullskridskor m.m. – Valhall Köpcentrum 

24 § 

Åkning med rullskridskor, inlines och skateboard och liknande förbjuds inne 
i Valhall Köpcentrum, Bålsta tätort. 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

25 § 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dessa 
ordningsföreskrifter kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra 
stycket i ordningslagen. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och 
förverkande. 

Bilagor: Kartor där områden och platser med begränsningar markeras.  

 

/Kommunfullmäktige 
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KF 2012/§98 – Område inom vilket spritdrycker inte får förtäras inom offentlig plats - se föreskrifternas §133. 
Skala: 1:12 000
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