HUDDINGE KOMMUNS
FÖRFATTNINGSSAMLING

HKF 1100

Beslutade av kommunfullmäktige 1995-11-27, § 142, med ändring 1996-03-25, § 36,
1996-06-11, § 95, 1997-06-09, § 72, 1997-11-25, § 126, 1999-02-22, § 15 ,
2001-05-07, § 67, 2001-06-12, § 105, 2004-03-15, § 60 samt 2005-05-09, § 87.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Huddinge
kommun
Huddinge kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela
lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).
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 Huddinge kommun skall upprätthållas.
Bestämmelserna i 19 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller
egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.
2 § Föreskrifternas geografiska tillämpningsområde
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.
Bestämmelsen i 19 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom
kommunen.
3 § Platser som jämställs med offentlig plats
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med
stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas
med offentlig plats: Sundby gårds friluftsområde, Björkängens IP, Flottsbro
friluftsområde, Glömstadalens sportfält, Haga bollplan, Källbrinks IP,
Mörtviksskolans IP, Sjötorpsparkens IP, Skogås IP, Snättringe IP, Stortorps
IP, Storängsvallens IP, Stuvsta IP, Sörskogens bollplan, Visättra IP, Vretens
bollplan, Vårbackaskolans IP, Vårbyparken, Västerängs IP, Flemingsbergs
bollplan, Badudden, Gömmarenbadet, Långsjöbadet, Länna-Drevviksbadet,
Mörtviksbadet, Nyboviksbadet, Sjöängsbadet, Stortorpsbadet, Vårbybadet,
Ågestabadet inklusive Ågesta friluftsområde, Långsjöbadet, allmänna
begravningsplatser samt, i den mån allmänheten äger fritt tillträde, skolgårdar
samt perronger och andra järnvägsområden.
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Dessutom skall de delar av fastigheterna Klockarbacken 10, Ålen 2
(obebyggda delar) samt Tomtberga 3:1 som skrafferats på kartbilaga 6 som
tillhandahålles av kommunstyrelsens kansli.
4§
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första
stycket, 11 § och 12 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.
5 § Lastning av varor m.m.
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall 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, brandvägar och utrymningsvägar blockeras eller
att räddningstjänstens arbete hindras.
6 § Schaktning, grävning m.m.
Den som är ansvarig för upptagning av grus, jord eller sand, tippning av
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till
att det sker på sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.
7 § Störande buller
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex.
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens
tillstånd.
8 § Containrar
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på
en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.
9 § Markiser, flaggor och skyltar
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.
10 § Affischering
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 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.
11 § Högtalarutsändning
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.
12 § Insamling av pengar
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.
13 § Förtäring av alkohol
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats och därmed
jämställd plats enligt 3 § inom följande områden annat än i samband med
tillåten utskänkning av sådana drycker:
a) Huddinge Centrum – med undantag för Rådsparken - dels inom ett område
som begränsas av Storängsleden, ¬Kommunalvägen, Solvägen, Karin
Boyes Backe och vidare till Sjödalsvägen, Förrådsvägen, Ängsnäsvägen
samt därifrån i rak linje till Hörningsnäsvägen, Tingsvägen,
Kommunalvägen, Lanthemsvägen, Rådsvägen samt från Rådsvägens
vändplan i rak linje till den punkt där Huddingevägen (väg 226) korsar
järnvägen, därifrån i rak linje till Ekvägen och vidare utefter Ekvägen och
Norrängsvägen västerut fram till rondellen och därefter via påfarten upp på
Huddingevägen (väg 226) samt Huddingevägen (väg 226) mot
Storängsledens trafikplats och Storängsleden enligt kartbilaga 1 som
tillhandahålles av kommunstyrelsens kansli, och dels på den del av
Sjödalsvägen som ligger framför musik- och ungdomslokalerna på
fastigheten Verkstaden 18.
b) det område kring Kvarnbergsplan, Gymnasietorget, Kvarnbergsskolan och
daghemmet Hövdingen vilket är begränsat av en streckad linje enligt
kartbilaga 1 som tillhandahålles av kommunstyrelsens kansli.
c) Skogås centrum inom ett område som begränsas av Österleden, Laduvägen
och vidare i en rak linje till Fäbodvägen, Storvretsvägen, Skogåsleden,
Duettvägen och därifrån i en rak linje till Barytonvägen samt slutligen
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Österleden, enligt kartbilaga 2 som tillhandahålles av kommunstyrelsens
kansli.
d) Trångsundstorget.
e) Vårby Gårds centrum inom ett område som begränsas av Huddinge
kommuns gräns mot Stockholm, Bäckgårdsvägen, Vårby Allé,
Vårbackavägen, Krongårdsvägen samt vidare från den punkt där denna
väg svänger åt sydost i rak linje mot närmaste punkt av Huddinge
kommuns gräns mot Stockholms kommun, enligt kartbilaga 3 som
tillhandahålles av kommunstyrelsens kansli.
f) Visättra idrottsplats och ett område däromkring vilket begränsas av
Sågstuvägen, Kvarnängsvägen, den s.k. skogsvägen och ängskanten söder
om idrottsplatsen enligt kartbilaga 4 som tillhandahålles av
kommunstyrelsens kansli.
g) Grantorp inom ett område som begränsas av Huddingevägen, Hälsovägen,
Katrinebergsvägen och Flemingsbergsleden, enligt kartbilaga 5 som
tillhandahålles av kommunstyrelsens kansli.
h) Grantorps inomhuscentrum.
i) Stuvsta torg.
j) Masmo inom ett område som begränsas av Botkyrkaleden, Botkyrkavägen
och Solhagavägen.
k) Segeltorps centrum inom ett område som begränsas av Häradsvägen,
Gamla Södertäljevägen, Chronas väg och Dalvägen.
l) Vårbybadet och Gömmarenbadet.
m) Till allmänt begagnande upplåtna idrottsplatser och lekplatser samt, i den
mån allmänheten äger tillträde, skolgårdar.
14 § Ambulerande försäljning
Ambulerande försäljning får inte ske på följande platser: gångtunneln under
järnvägen mellan Huddinge centrum och Fullersta.
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.
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15 § Camping
Camping får inte ske på följande platser: Inom områden som upplåtits för
fritidsändamål får camping äga rum endast på de platser och under de tider av
året som bestäms av kommunen. Camping får inte heller ske på torg,
begravningsplatser, kyrkogårdar och parker.
16 § Hundar
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 för ledarhund för
synskadade personer eller för polishund i tjänst eller för godkända signal- och
servicehundar.
17 § Kopplingstvång för hundar
Hundar skall hållas kopplade på offentliga platser samt på plats som enligt 3 §
jämställs med offentlig plats. Vidare skall hundar hållas kopplade på
kommunala skolgårdar samt på de motionsspår och skidspår som är
uppräknade i 21 § nedan. Undantag från kopplingstvånget gäller endast inom
särskilt inhägnade områden.
Kopplet skall vara så beskaffat att hundföraren med dess hjälp kan hålla
hunden under sådan tillsyn som med hänsyn till dess natur och övriga
omständigheter behövs för att förebygga att den orsakar skador eller
avsevärda olägenheter.
Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte
inom inhägnade områden.
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens
namn, adress och telefonnummer.
Hundar får inte vistas på begravningsplatser, allmänna badplatser, allmänna
lekplatser och allmänna idrottsplatser.
18 § Upplockningstvång
Inom följande områden skall föroreningar efter hundar plockas upp: Samtliga
torg, parker, planteringar, gator och vägar inom detaljplanelagt område som
utgör offentlig plats, motionsspår samt vidare utrymmen inomhus som
stadigvarande används för allmän trafik.
18 a § Hästar
Hästar får inte vistas på allmänna badplatser vilka enligt 3 § jämställs med
offentlig plats.
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19 § Tillståndskrav för pyrotekniska varor
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från
Huddinge sjukhus, Björnkulla vårdhem, Stortorps sjukhem, Stortorps
konvalescenthem, Långsjöbo, Segeltorps servicehus, Kullagårdens
äldreboende, Sjödalens sjukhem, Tallgården och Rosendalsgården.
20 § Luft-, fjäder- och paintballvapen
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på följande
platser: Inom detaljplanelagt område.
21 § Ridning och löpning
Ridning få inte ske i följande motionsspår: Segeltorps elljusspår, Sörskogens
elljusspår, Sundby gårds elljusspår, Trångsunds elljusspår, Visättra elljusspår,
Nytorps elljusspår, Segeltorpsspåret, Glömstaspåret och Källbrinksspåret.
Löpning är vintertid förbjudet i samtliga de i första stycket angivna elljusoch motionsspåren då de är anlagda som skidspår.
22 § Avgift för att använda offentlig plats
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med
sådan plats har kommunen rätt att ta ut en sådan avgift enligt de grunder som
har beslutats av kommunfullmäktige.
23 § Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5 - 9 §§, 10 §
första stycket, 11 §, 12 § första stycket, 13 §, 14 § första stycket, 15 § och 17
- 21 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket
ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1996 då gällande lokal
ordningsstadga upphör att gälla.
17 §, första stycket, i dess nuvarande lydelse, träder i kraft den 3 maj 1996.
18 § och 18 a § gäller fr.o.m. den 1 maj 1996.
3 § och 13 § a) gäller fr.o.m. 16 juli 1997.
16 § gäller fr.o.m. 27 januari 1998.
15 § (990222 KF) gäller fr.o.m. 29 mars 1999.
17 § (KF 010612) gäller fr.o.m. 11 juli 2001.
13 § (KF 040315) gäller fr.o.m. 29 april 2004.
§ 13 (KF050509) gäller fr.o.m. 9 maj 2005.
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