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ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR EKERÖ
KOMMUN
Grundläggande bestämmelser
1§
Grundläggande bestämmelser om ordning och säkerhet på offentlig plats.
En offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket punkt 1-4 ordningslagen är
till exempel gator, trottoarer, torg och parker.
Lokala ordningsföreskrifter för Ekerö kommun
2§
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur
den allmänna ordningen i Ekerö kommun skall upprätthållas.
Tillämpningsområde
3§
Bestämmelserna i de lokala ordningsföreskrifterna för Ekerö kommun gäller
på offentlig plats inom de områden som anges nedan i respektive paragraf.
För områden som kommunen upplåtit till torghandel gäller förutom dessa
ordningsföreskrifter även föreskrifter om torghandel.
Högtalarutsändning
4§
Information, reklam, propaganda eller andra budskap, som riktar sig till
personer inom det område i Ekerö centrum som framgår av kartbilaga 1 och
inom det område kring Drottningholms slott som framgår av kartbilaga 2, får
inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.
Förtäring av alkohol
5§
Inom följande områden får spritdrycker, vin och starköl inte förtäras annat
än i samband med tillåten utskänkning av sådana drycker:
a) Ekerö centrum inom det område som framgår av kartbilaga 1.
b) Drottningholm inom det område som framgår av kartbilaga 4.
c) Idrottplatser/arenor, Träkvistaidrottsplats, Skå idrottsplats.
d) Förtäring av alkohol får ej ske inom skol- och förskoleområden i Ekerö
kommun.
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Hundar
6§
Följande bestämmelser för hundar gäller i Ekerö centrum inom det område
som framgår av kartbilaga 1.
Hundens ägare, den som tagit emot hund för underhåll eller nyttjande eller
den som endast tillfälligt vårdar en hund, är skyldig att följa bestämmelserna
i denna paragraf. Det som sägs i denna paragraf gäller inte för ledarhund för
synskadad person eller för polishund i tjänst.
Hundar skall hållas kopplade.
Föroreningar efter hundar skall plockas upp, gäller hela Ekerö kommun.
Fiskeriförbud
7§
Fiske får ej ske inom följande område:
a) Färjelägret Jungfrusund inom det område som framgår av kartbilaga 5
Kolsyre-, luft- och fjädervapen
8§
Utan polismyndighetens tillstånd får inte kolsyrevapen, luftvapen och
fjädervapen användas inom offentliga platser.
Ambulerande försäljning
9§
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar plats i
anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte
kräver tillstånd enligt 3 kap 1 § ordningslagen.
Ambulerande försäljning får inte, utan polismyndighetens tillstånd, ske inom
det område kring Drottningholms slott som framgår av kartbilaga 2 och det
område på Kärsön som framgår av kartbilaga 3.
Camping
§ 10
Camping är, inom offentliga platser enligt 1 §, endast tillåten för ändamålet i
särskilt anordnade områden.
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Kommunala badplatser
11 §
Hundar- och hästar får ej vistas på kommunala badplatser under
badsäsongen, 15 maj – 15 september. Gäller ej ledhund eller polishund i
tjänst.
Camping får ej ske inom det område som av kommunen klassas som
badplatsområde.
Fyrverkerier
12 §
Det är endast tillåtet att avfyra fyrverkerier eller använda annan typ av
pyroteknik på offentlig plats utan polisens tillstånd mellan klockan 23:00 på
nyårsafton och klockan 01:30 på nyårsdagen.

Insamling av pengar
13§
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller
liknande på offentlig plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig
allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte
tillstånd.
/Upphävd genom Länsstyrelsens beslut 2020-03-25
Passiv eller aktiv insamling av pengar får ej ske i närhet av butiker, panteller återvinningsstationer inom de områden som framgår av bilagorna
Matbutiker/centrum Ekerö kommun och Återvinningsstationer Ekerö
kommun./
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
14 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av paragraferna
4-8 kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket
ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och
förverkande.
_____
Fastställd av Ekerö kommunfullmäktige 2020-03-10
Dnr KS20/43
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