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Inledning  

Trosa kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617). 
 
Trosa kommuns lokala ordningsföreskrifter är ett komplement till ordningslagen.  
I föreskrifterna ges kommunen rätt att närmare reglera vad som gäller för att 
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Ordningsföreskrifterna 
syftar till att motverka nedskräpning, skadegörelse, klotter och annan störning på 
offentlig plats. Bestämmelserna har även till syfte att förhindra att människors 
hälsa eller egendom skadas. 

 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde  

Övergripande bestämmelser 

1 §  
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats 
finns i 3 kapitlet ordningslagen (1993:1617).   
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den 
allmänna ordningen i Trosa kommun ska upprätthållas.  
 
Offentlig plats 

2 §  
Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa lokala ordningsföreskrifter ska, 
med stöd av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas 
med offentlig plats: 
 
a) Trosa havsbad, Komötebadet, Sillebadet och Borgmästarholmenbadet enligt 
bilaga. 
b) Skolgårdar 
c) Idrottsplatser 
d) Parklekar 
 
För områden som kommunen upplåtit för torghandel gäller också kommunens 
föreskrifter om torghandel.  
 
Kommunens yttrande 

3 §  
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 6-11 §§ bör kommunen ges 
tillfälle att yttra sig.  
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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 allmänheten utsätts för tillfälliga 
olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.   
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att 
räddningstjänstens arbete hindras. Arbetet får inte heller utföras så att det medför 
risk för skada på person eller egendom eller så att trafiken på platsen onödigt 
hindras eller störs. 
 

Schaktning, grävning m.m.  

5 §  
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.  
Erforderliga tillstånd krävs för all intrång i offentlig platsmark. 
 

Containrar och återvinningsbehållare 

6 §  
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container och återvinningsbehållare, som 
ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att märka containern och 
återvinningsbehållaren med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och 
telefonnummer. Polismyndighetens tillstånd krävs i allmänhet för uppställning av 
containrar och återvinningsbehållare enligt 3 kap 1 § ordningslagen. 
 

Markiser, flaggor, skyltar och banderoller  

7 §  
Markiser, flaggor, skyltar och banderoller får inte sättas upp så att de skjuter ut 
över en gångbana på lägre höjd än 2,5 meter, cykelväg 3,2 meter, eller över en 
körbana på lägre höjd än 4,6 meter.  
Flyttbara skyltar (gatupratare), marschaller och liknande anordningar får inte utan 
tillstånd av polismyndigheten placeras på gångbanor eller körbanor. 
De får inte sättas upp så att vägmärken, vägvisning och dylikt skyms eller är på 
annat sätt trafikfarliga. 
 

Affischering  

8 §  

Affischer, annonser, klistermärken, projicerade eller schablonmålade budskap eller 
liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana 
husväggar, stuprör, staket, stolpar, gång-, cykel- eller körbanor eller liknande som 
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vetter mot eller utgör del av offentlig plats. Utfärdat polistillstånd är giltigt endast 
tillsammans med skriftligt medgivande från ägare till fastighet eller anläggning som 
nyttjas. 
 
Tillstånd 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 annonser och andra tillkännagivanden som avser 
näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.  
 

Högtalarutsändning  

9 §  
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  

10 §  
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 insamling ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte 
tillstånd.  
 
Tillfällig försäljning  

11 §  
Med tillfällig försäljning avses sådan gatuförsäljning och demonstration av varor 
som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning. 
 
Polismyndighetens tillstånd krävs för tillfällig försäljning på följande platser: 

1. i Trosa på följande gator och området innanför dessa: Uddbergagatan-
Högbergsgatan-Smäckbrogatan-Viktoriagatan. Västra Långgatan-Västra 
Stadsfjärden.  

2. i Vagnhärad på följande gator, motsv. och området innanför dessa: väg 
218/Stationsvägen-Gnestavägen-Skolvägen-till Skolvägen 26-söderut till 
Stationsvägen/Mölnavägen-Stationsvägen-inkl. stationsområdet till järn-
vägsspåret.  

 

Camping  

12 §  
Camping är tillåten endast på Trosa havsbads camping samt platser som är 
uppmärkta med vägmärke för bilar med bostadsutrymme. 
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Hundar  

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 14-17 §§. 
Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, 
service- och signalhundar och polishund i tjänst.  

14 §  
Hund får inte medföras eller vistas på följande badplatser under perioden  
1 juni – 31 augusti, Trosa Havsbad, Komötebadet, Borgmästarholmenbadet och 
Sillebadet. Kartor som visar badplatsområdenas exakta avgränsning anges i bilaga 
1 till dessa föreskrifter och finns tillgängliga på Trosa kommuns tekniska kontor. 

15 §  
Hund får inte vistas på allmän idrottsplats eller lekplats. Det är dock tillåtet att med 
kopplad hund passera på gång- eller cykelväg som genomkorsar sådant område.   

16 §  
Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats. Därutöver ska tikar hållas kopplade 
under löptid inom hela kommunen, dock ej inom inhägnade områden.  

17 §  
Inom detaljplanebelagt område ska föroreningar efter hundar plockas upp.   
 

Hundar och katter  

18 §  
Hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn att de inte vållar skada eller olä-
genhet.    

När en hund eller katt inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens 
namn, adress och telefonnummer eller vara försedd med annan fast anbringad 
identifikationsmärkning (t.ex. tatuerat ID-nummer eller elektronisk märkning med 
mikrochips e.d.).  

 

Avgift för att använda offentlig plats  

19 §  
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.  
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Förtäring av alkohol  

20 §  
Spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholdrycker, enligt definitionerna i alkohol-
lagen, får inte förtäras på offentlig plats inom områden markerade på nedanstå-
ende kartor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 §  

 
 
21 §  
Spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholdrycker, enligt definitionerna i 
alkohollagen, får inte förtäras kl. 00.00-11.00 på offentlig plats markerad på 
nedanstående karta. 
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Häckar och dylikt 

22 §  

Fastighetsägare ska se till att brevlådor, grindar eller växtlighet på tomten inte 
hindrar trafiken eller sikten för denna eller på annat sätt utgör hinder för en 
maskinell renhållning av gata, gångbana eller annan offentlig plats utanför 
tomtområde. Fastighetsägaren ska också se till att växtligheten på tomten inte 
skymmer eller skadar gatubelysning samt vägmärken och gatunamnsskyltar. 
Grenar från träd, buskar och dylikt får inte på någon gatudel finnas på lägre höjd 
än 2,50 m över gångbana, 3,50 m över gång-och cykelbana respektive 4,60 m över 
körbana. 
 
 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift  

23 §  
Enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen kan den som uppsåtligen eller av 
oaktsamhet bryter mot någon lokal ordningsföreskrift dömas till penningböter. I 
ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande. 
 
 
------------------- 
Dessa föreskrifter träder i kraft 1996-01-01.  
Revideringen av föreskrifterna träder i kraft 2019-11-01 
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Bilaga 1 - Kartor som visar badplatsområdenas exakta 
avgränsning 

Trosa havsbad 
 

 

Komötebadet 
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Sillebadet 
 

 
 

 

Borgmästarholmenbadet 
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