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Lokala ordningsföreskrifter för Enköpings 
kommun

Inledande bestämmelser
Paragraf 1

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig 
plats finns i kapitel 3 i ordningslagen.

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur 
den allmänna ordningen i Enköpings kommun ska upprätthållas.

För en del tillstånd behövs även tillstånd från annan myndighet än kommunen. I 
dessa fall ska sökanden själv ansöka om sådant tillstånd.

Paragraf 2

Föreskrifterna gäller på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 
ordningslagen, om inte annat anges.

Med offentlig plats menas: 

1. allmänna vägar,

2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som 
allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,

3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, 
om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten,

4. andra landområden och utrymmen inomhus som alltid används för allmän 
trafik.

För område där kommunen tillåter torghandel gäller även kommunens 
föreskrifter om torghandel.

Paragraf 3

Dessa områden jämställs med offentlig plats:

1. Bredsandsbadet, Fjärdhundrabadet, Koffsanbadet, Alstabadet.

2. Skol- och förskolegårdar.

Vid tillämpning av paragraf 10 och 16 i dessa föreskrifter ska följande 
idrottsanläggningar jämställas med offentlig plats:
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3. Enavallen, Korsängsplanerna, Fanna IP och Idrottshusområdet.

Vid tillämpning av paragraf 14 och 15 i dessa föreskrifter ska nedanstående 
anlagda motionsspår jämställas med offentlig plats:

4. Gånsta, Fagerskogen, Fjärdhundra, Grillby, Hummelsta, Lillkyrka och 
Örsundsbro.   

Bestämmelserna i paragraf tre har stöd av ordningslagen första kapitlet andra 
paragrafen, andra stycket. Bestämmelserna har också stöd andra och tredje 
kapitlet i ordningslagen och dessa föreskrifter.

Lastning av varor
Paragraf 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 besvär 
genom buller, damm, spill eller dålig lukt. 

Avlastning och uppläggning av material får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att 
räddningstjänstens arbete hindras.

Schaktning och grävning
Paragraf 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 besvär. För 
schaktning och grävning på offentlig plats måste tillstånd sökas.

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, till 
exempel stenkrossning, spontning, pålning och nitning får inte ske utan 
polismyndighetens tillstånd.

Containrar
Paragraf 6

För uppställning av container på offentlig plats gäller att tillstånd måste sökas. 

Ägaren eller den som har rätt att använda en container, som står på offentlig 
plats, är skyldig att märka containern. Containern ska tydligt märkas med 
ägarens eller användarens namn, adress och telefonnummer.

Den här paragrafen gäller inte containrar uppställda på återvinningsstationer. 
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Markiser, flaggor, skyltar, banderoller, marschaller och 
blomsterarrangemang
Paragraf 7

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över 
gångbana på lägre höjd än 2,20 meter, över cykelbana på lägre höjd än 3,00 
meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,60 meter.

För uppsättning av banderoller gäller en lägsta höjd om 3,50 meter över 
gångbana och 5,60 meter över körbana.

Markiser, flaggor, skyltar, banderoller, blomsterarrangemang och liknande får 
inte placeras så att de skymmer trafikskylt eller trafiksignal. De får inte hindra 
framkomlighet eller riskera skada på person eller egendom.

Affischering och skyltning
Paragraf 8

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av 
polismyndigheten sättas upp på husväggar, staket, stolpar, eller liknande som 
vetter mot offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra 
permanenta anordningar som är avsedda för detta ändamål.

Paragraf 8a

För trottoarpratare, det vill säga flyttbara reklamskyltar, ska tillstånd sökas hos 
polismyndigheten. 

Högtalarutsändning
Paragraf 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. 

Förtäring av alkohol
Paragraf 10

Spritdrycker, vin och andra alkoholhaltiga drycker över 2,5 volymprocent får inte 
drickas, annat än i samband med tillåten utskänkning av alkohol, på nedan 
angivna platser. Polismyndigheten får bevilja undantag från bestämmelsen för 
viss tid och/eller viss plats.
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1. På offentliga platser eller områden jämställda med offentlig plats inom 
markerat område på bifogad karta, Alkoholförbudsområde.

2. Alstabadet, Bredsandsbadet med undantag för campingområdet, 
Fjärdhundrabadet och Koffsanbadet.

3. Tomtytor kring kommunens idrottsanläggningar inklusive idrottshallar och 
ishall som enligt 1 kap 2§ första stycket punkterna 1-4 ordningslagen är att 
betrakta som offentlig plats.

Mindre tillfällig försäljning på offentlig plats
Paragraf 11

Ambulerande försäljning får inte ske på Stora torget eller på angränsande 
gångytor och parkeringsplats vid torget. Det gäller även de gångbanor som är 
på den motsatta sidan av torgets omgivande körbanor. 

Med ambulerande försäljning menas tillfällig gatuförsäljning på offentlig plats 
och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd. 

Bestämmelserna i paragraf 11 har stöd i tredje kapitlet, första paragrafen i 
ordningslagen. 

Hundar
Paragraf 12

Den som ansvarar för hunden, är skyldig att följa paragraferna 13, 14 och 15 i 
dessa föreskrifter. Paragraferna gäller inte för ledarhund för synskadad person, 
service- och signalhund för funktionshindrad, polishund i tjänst eller hund som 
används i räddningstjänst.

Paragraf 13

Hundar får inte vistas i vattnet på följande platser under tiden 1 maj – 30 
september:

Alstabadet, Koffsanbadet och Bredsandsbadet med undantag för det anlagda 
hundbadet vid Bredsandscamping.

Paragraf 14

Hund som vistas på offentliga platser eller områden jämställda med offentlig 
plats ska vara kopplade. 

Paragraf 15

Avföring efter hundar ska plockas upp på samtliga offentliga platser eller 
områden jämställda med offentliga platser.
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Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor
Paragraf 16

Enligt ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av 
polismyndigheten om tidpunkten, platsens belägenhet eller övriga 
omständigheter innebär risk för skada på eller betyder besvär för person eller 
egendom.

I Enköpings kommun gäller även att: 

Tillstånd av polismyndighet krävs alltid för att använda pyrotekniska varor i 
centrala Enköping. Med centrala Enköping avses det område som ramas in av 
Fjärdhundragata, Tullgatan, Östra Ringgatan och Ågatan.

Därutöver krävs alltid polismyndighetens tillstånd för att använda pyrotekniska 
varor närmare än 200 meter från Enköpings lasarett.

För övriga områden med sammanhållen bebyggelse*, eller annat område enligt 
paragraf 2 och 3 i dessa föreskrifter, krävs också tillstånd av polismyndigheten. 
Undantag från tillståndsplikt i dessa områden gäller från klockan 21.00 på 
nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton fram till klockan 01.00 dagen 
efter dessa aftnar.

*) Med sammanhållen bebyggelse avses bebyggelse på tomter som gränsar till 
varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark, se 1 kapitlet 4 
paragrafen plan- och bygglagen (2010:900).

Ridning, cykel-, moped- och skidåkning
Paragraf 17

Ridning, moped- och cykelåkning får inte ske i anlagda motionsspår på dessa 
platser:

Gånsta, Fagerskogen, Fjärdhundra, Grillby, Hummelsta, Lillkyrka och 
Örsundsbro. 

Cykelåkning är tillåtet i motionsspår som är iordninggjorda för cykling.

Särskilt preparerade och märkta skidspår får inte användas för annat än för 
skidåkning.

Förbud gällande tältning
Paragraf 18

Camping får endast ske på särskilt anvisade platser som upplåtits för 
fritidsändamål inom kommunen. I övrigt är camping inte tillåten på offentliga 
platser eller på områden jämställda med offentliga platser.
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Avgift för användning av offentlig plats
Paragraf 19

För användning av offentlig plats eller områden jämställda med offentliga 
platser som står under kommunens förvaltning har kommunen rätt att ta ut 
avgift enligt de taxor som beslutats av kommunfullmäktige. 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
Paragraf 20

Den som med avsikt eller av oaktsamhet bryter mot nedanstående paragrafer i 
denna ordningsföreskrift kan dömas till böter. 

• Paragraf 4 till paragraf 7.
• Paragraf 8 första stycket., samt paragraf 8a.
• Paragraf 9.
• Paragraf 10.
• Paragraf 11 första stycket.
• Paragraf 12 till paragraf 18.

Denna paragraf har stöd i kapitel 3, 22 paragrafen, andra stycket i ordningslagen.

____________________________________________________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2018.

Dessa föreskrifter beslutades av kommunfullmäktige den 27 april 2000. 

Paragraf 11 och 13 reviderades av kommunfullmäktige den 13 februari 2007.

Paragraf 11 reviderades av kommunfullmäktige den 13 maj 2008. 

Paragraf 1 till 20 reviderades, paragraf 4 utgick och paragraf 21 fick tillägg av 
kommunfullmäktige, den 13 maj 2014. 

Paragraf 16 reviderades av kommunfullmäktige den 14 maj 2018.

Enköpings kommuns ordningsföreskrifter har stöd av 1 paragrafen i 
förordningen med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela 
lokala ordningsföreskrifter (1993:1632) enligt ordningslagen (1993:1617)
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Bilaga: Alkoholförbudsområden
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Bilaga: Vistelseförbud för hundar 1 maj till 30 
september
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