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Solna stads lokala ordningsföreskrifter 
 
Kommunfullmäktige i Solna stad har den 30 januari 2023 § 11 beslutat om revideringar av 
stadens lokala ordningsföreskrifter. Föreskrifterna träder ikraft samma dag som Länsstyrelsen i 
beslut meddelat att föreskrifterna inte strider mot lag.  
 
Inledning  
Dessa lokala ordningsföreskrifter har antagits av kommunfullmäktige i Solna stad, med syfte att 
säkerställa den allmänna ordningen på offentlig plats inom Solna stad. De lokala 
ordningsföreskrifterna är ett lokalt komplement till de generella bestämmelserna som finns i 
ordningslagen (1993:1617). I 3 kap. ordningslagen finns grundläggande regler om ordning och 
säkerhet på offentlig plats. Kommunerna har i lagen getts rätt att meddela lokala regler som 
innehåller ytterligare bestämmelser anpassade efter lokala förhållanden. Kompletterande 
bestämmelser som berör offentlig plats finns även i annan lagstiftning, t.ex. i Miljöbalken och i 
lagen (1998:814) om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.  
 
Definitioner  
 
Allmän plats 
Allmän plats är ett uttryck som används i detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Allmän plats är 
sådan gata, gång- och cykelväg, torg, park eller annan plats som enligt gällande detaljplan angetts 
som allmän plats. Allmän plats är i huvudsak de gator, parker, torg och liknande som ägs och 
sköts av kommunen.  
 
Offentlig plats 
Uttrycket offentlig plats nyttjas i ordningslagen och i de lokala ordningsföreskrifterna. Offentlig 
plats är dels alla ytor som är allmän plats, dels andra ytor inom- och utomhus som inte är allmän 
plats men som trots det får användas för någon form av allmän trafik. Det kan t.ex. vara 
utrymmen som används för gång-, cykel-, eller biltrafik. Dessa områden är i de allra flesta fall 
privat ägd mark. De lokala ordningsföreskrifterna gäller, om inte annat anges särskilt, på alla 
offentliga platser.  
 
Platser som likställs med offentlig plats 
Ordningslagen har gett kommunerna en möjlighet att utsträcka tillämpningen av de lokala 
ordningsföreskrifterna utöver allmän och offentlig plats. Kommunen kan i ordningsföreskrifterna 
bestämma att vissa angivna platser ska likställas med offentlig plats vid tillämpningen av samtliga 
eller vissa bestämmelser i ordningsföreskrifterna. Det måste dock vara områden som är 
tillgängliga för allmänheten och områdena måste beskrivas tydligt och väl avgränsat. Det kan t.ex. 
gälla områden med anläggningar för lek, idrott, camping eller frisluftsliv liksom badplatser, 
järnvägsområden och begravningsplatser.  
 
I dessa lokala ordningsföreskrifter för Solna har kommunen i § 3 beskrivit vissa områden som ska 
likställas med offentlig plats.  
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Överträdelse av lokal ordningsföreskrift  
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av §§ 5-9, § 10 första stycket, §§ 11-
13, § 14 första stycket, §§ 16- 19, §§ 21-22 samt §§ 26-28 döms till penningböter enligt 3 kap.  
22 § 2 st ordningslagen.  
 
I ordningslagen finns också föreskrifter om föreläggande och förverkande.  
 
Avgift för att använda offentlig plats  
För användning av offentlig plats eller område som kommunen jämställt med sådan plats, som 
kräver tillstånd enligt 3 kap 1 § ordningslagen och som står under kommunens förvaltning, har  
kommunen rätt att ta ut en avgift enligt 1 § lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för 
vissa upplåtelser av offentlig plats m.m. Grunderna för beräkning av avgiften har beslutats av 
kommunfullmäktige.  
 
Andra områden med särskilda bestämmelser  
 
Naturreservat 
Det finns tre naturreservat i Solna med egna föreskrifter som reglerar användningen av 
områdena.  
 
Råstasjöns naturreservat och Igelbäckens naturreservat är två kommunala naturreservat och 
Ulriksdals naturreservat är ett statligt naturreservat. 
 
Inomhuscentrum 
Det finns ett antal centrumanläggningar under tak i Solna. Områdena är att betrakta som offentlig 
plats, men fastighetsägarna fastställer egna ordningsregler för sin centrumanläggning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

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 Solna kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i § 25 har 
till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av 
pyrotekniska varor.  
 
 
§ 2  
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 
§ första stycket p. 1-4 ordningslagen om inget annat anges. För områden som kommunen har 
upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.  
 
 
§ 3  
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska med stöd av 1 kap. 2 § andra 
stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: Området runt Råstasjön, 
Nya begravningsplatsen Ulriksdal, Solna kyrkogård och Stockholms norra begravningsplats, 
Brunnsvikens norra strand med Tivoli, Överjärva (begränsat av stambanan), Uppsalavägen samt 
Ulriksdals slottsområde och Haga slottsområde.  
 
 
§ 4  
Innan polismyndighet fattar beslut om tillstånd enligt § 6, § 7, § 8, §9, § 10, § 11, § 12, § 14, § 15, 
§ 25 och § 26 ska kommunen ges tillfälle att yttra sig. Under förutsättning att polismyndigheten, i 
enlighet med ordningslagen, beviljar generell befrielse från tillståndsplikten beträffande offentliga 
tillställningar, kan beslut som avser egna arrangemang i inomhuscentrum fattas av 
centrumledningen och/eller en förening av företagare inom respektive centrum. Under 
förutsättning av att polismyndigheten, i enlighet med ordningslagen, beviljar generell befrielse 
från tillståndsplikten beträffande offentliga tillställningar, fattas beslut som berör tillstånd inom 
Ulriksdals eller Haga slottsområden av Kungl. Djurgårdens Förvaltning. 
  
 
Lastning av varor m.m.  
§ 5  
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, buller eller dålig lukt. Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att 
brandposter, brandsläckningsutrustningar, utrymningsvägar och gång- eller cykeltrafik blockeras 
eller hindras, eller att räddningstjänstens arbete hindras.  
 
 
Schaktning, grävning m.m.  
§ 6  
Upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat 
liknande arbete får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. Den som är ansvarig för 
verksamheten ska alltid se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta 
möjliga olägenhet.  
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Störande buller  
§ 7  
Arbete som orsakar störande buller, t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, hämtning av avfall, 
eller liknande aktivitet som bullrar, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd mellan klockan 
22.00 - 07.00. Tillståndsplikten för arbeten under ovan angivna tider gäller dock inte snöröjnings- 
och halkbekämpningsarbeten.  
 
 
Containrar och liknande behållare  
§ 8  
För uppställning av en (eller flera) container, återvinningsbehållare, säckar för byggmaterial eller 
liknande behållare på allmän plats, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. Ägaren till 
behållaren som ställs upp på offentlig plats, eller den som är i ägarens ställe, är skyldig att tydligt 
märka containern eller behållaren med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och 
telefonnummer. Container, återvinningsbehållare eller liknande behållare ska förses med 
erforderliga reflexer.  
 
Markiser, flaggor och skyltar  
§ 9  
Markiser, flaggor, skyltar och växtlighet får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana 
på lägre höjd än 2,50 meter, över en cykelbana på lägre höjd än 3,20 meter eller över en körbana 
på lägre höjd än 4,60 meter. Skyltar får inte heller placeras på gångbana på sätt som i övrigt 
försvårar framkomligheten för rörelsehindrade, synskadade och andra. Skyltar, banderoller eller 
liknande får inte placeras så att de vetter mot offentlig plats där de kan utgöra en fara för trafik, 
gående eller på annat sätt ur allmän synpunkt utgör en fara för ordning och säkerhet.  
 
 
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 och därmed 
utgör en fara för ordning och säkerhet. 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  
§ 11  
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga 
platser och därmed utgör en fara för ordning och säkerhet, t.ex. i trafiken eller liknande, får inte 
ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd från polismyndigheten.  
 
 
Insamling av pengar  
§ 12  
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen 
inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.  
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Förtäring av alkohol m.m.  
§ 13  
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats inom ett område som avgränsas av 
Spårområdet (Hagalund 4:1) från Solna station (inklusive bron vid södra utgången samt Målbron 
vid norra utgången) förbi Friends Arena, utmed Råsta strandväg fram till spårområdet möter 
Sjövägen. Vidare längs Sjövägen, Östervägen, Vintervägen, Råsundavägen, via Stråket, 
Stråkvägen, Parkvägen, Idrottsgatan (vilket innefattar Råsunda Torg), Solnavägen, till 
Spårområdet för tvärbanan (utmed Frösundaleden), Ankdammsgatan, Huvudstagatan, 
Hannebergsgatan, Skytteholmsvägen till gång- och cykelvägen mellan kvarteren Skytten och 
Vimpeln, därefter gång- och cykelvägen i anslutning till kvarteret Vimpeln utmed gränsen för 
kvarteret Hanneberg till Hannebergsgatan och denna gata utmed kvarteret Smaragden ner mot 
Centralvägen, därefter utmed kvarteret Smaragden och kvarteret Diamanten fram till 
Centralvägen, vilket därmed innefattar Eric Grates park, därefter Centralvägen, Solnavägen, 
Frösundaleden till Solna station. Signalbron, vägbron som förbinder Kolonnvägen med Friends 
Arena via Signalbron samt sträckan Kolonnvägen fr o m rondellen vid Gårdsvägen hela vägen 
fram till korsningen Enköpingsvägen. Området är markerat på bifogad karta (område A och B).  
 
Det är inte heller tillåtet att förtära spritdrycker, vin eller starköl på begravningsplatser, som i § 3 i 
dessa föreskrifter har jämställts med offentlig plats, annat än i samband med tillåten 
alkoholservering.  
 
 
Ambulerande försäljning  
§ 14  
Ambulerande försäljning får inte ske på offentlig plats eller på plats som enligt § 3 i dessa 
föreskrifter jämställs med offentlig plats eller inom det område som är markerat i bilagd karta 
(område B). 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. Från vad som i första stycket anges äger polismyndigheten rätt att medge 
undantag.  
 
Uthyrning och parkering av cyklar, elsparkcyklar och liknande fordon  
§15 
För att ställa ut cyklar, elcyklar, elsparkcyklar och liknande fordon på offentlig plats i syfte att 
hyra ut dem krävs tillstånd enligt 3 kap. 1 § Ordningslagen (1993:617). 
 
Tillstånd ges endast på de platser som är särskilt iordningsställda för ändamålet. Platserna anges i 
kartbilaga och är på varje enskild plats begränsad till den markyta som är särskilt markerad 
och/eller skyltad för ändamålet. Tillstånd ges enbart om uthyraren i överenskommelse förbinder 
sig att följa stadens villkor för upplåtelsen, samt att fastställd avgift erläggs.  
 
Camping 
§ 16  
Camping är, inom offentliga platser eller platser som enligt § 3 i dessa föreskrifter jämställs med 
offentlig plats, endast tillåten på för ändamålet särskilt anordnade områden.  
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Eldning och grillning  
§ 17  
Eldning och grillning, inom offentliga platser eller platser som enligt § 3 i dessa föreskrifter 
jämställs med offentlig plats, är tillåten endast på platser som särskilt är iordningställda för 
ändamålet.  
 
 
Badförbud  
§ 18 
Bad är förbjudet i hamnområden, Råstasjön och i närheten av markerade kablar.  
 
 
Båtförtöjning och ankring  
§ 19  
Båtförtöjning och ankring under längre tid än ett dygn är, utan särskilt tillstånd från 
byggnadsnämnden och innehavaren av vattenområdet, förbjuden vid stränder inom hela 
kommunen. För områden som i detaljplan är angivna som hamnområden eller områden för 
småbåtshamnar eller mindre bryggor, gäller särskilda föreskrifter.  
 
Hundar  
§ 20  
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 §§ 21 och 22. Det som sägs i dessa 
paragrafer gäller inte ledarhund för synskadad person, service och signalhundar, assistanshundar 
försedda med tjänstetecken eller för polishund i tjänst.  
 
§ 21  
Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats samt, i den mån hundar får vistas där, på de 
platser som enligt dessa föreskrifter i § 3 jämställs med offentlig plats. Detta gäller även i  
motionsspår. Undantag från kopplingstvånget gäller endast inom särskilt inhägnade områden eller 
där verksamhet bedrivs i kontrollerade former som vid tävling eller träning där det finns 
tävlingsledare, instruktör eller utsedd gruppledare. Hundägaren eller hundföraren har alltid det 
yttersta ansvaret för hunden. Tikar ska under löptid hållas kopplade när de vistas utanför 
inhägnat område.  
 
Så kallad löshundsträning utanför tätbebyggt område kan bedrivas, under förutsättning att detta 
inte stör ordning och säkerhet för övriga grupper som nyttjar området. I övrigt gäller de 
dispenser som Naturvårdsverket utfärdar för löskopplade hundar.  
 
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och 
telefonnummer. Hundar får inte vistas på lekplatser, strandbad och badanläggningar upplåtna för 
allmänheten.  
 
§ 22 
Föroreningar efter hundar, på offentlig plats inom hela kommunen samt även på plats som i § 3 i 
dessa föreskrifter jämställs med offentlig plats, ska plockas upp.  
 
§ 23  
Om tillsyn över hundar och katter finns ytterligare bestämmelser i lagen om tillsyn över hundar 
och katter (2007:1150), jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905).  
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Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor  
§ 24 
Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor inom hela kommunen. 
Denna regel gäller inte i de fall tillstånd inte erfordras enligt ordningslagen.  
 
 
Sprängning och skjutning med eldvapen m.m.  
§ 25  
Tillstånd av polismyndighet krävs för sprängning och skjutning med eldvapen inom hela 
kommunen.  
 
§ 26 
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på offentlig plats eller på plats som 
enligt § 3 i dessa föreskrifter jämställs med offentlig plats.  
 
 
Ridning 
§ 27  
Ridning får ske på stigar som särskilt markerats för ändamålet. Ridning får inte ske i preparerade 
och markerade motionsspår i Bergshamra eller inom Igelbäckens naturreservat.  
 
 
Fiske  
§ 28  
Fiskeförbud gäller i Råstasjön om inte särskilda tillstånd till detta lämnats av kommunen. 
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Alkolholförtärning_gränser 

D A. Hela det rödmarkerat området avser förbud mot alkoholförtäring enligt § 13. 

B. Markerat område norr om Sjövägen/Vintervägen/Dalvägen 
avser område där ambulerande försäljning inte får ske utan särskilt tillstånd (§14) 
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