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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Flens kommun

Flens kommun föreskriver följande med stöd 1 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelse att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1617).

§ 1 Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

a) Innehåll
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 Flens kommun skall upprätthållas. Dessa föreskrifter gäller även för 
kommunens salutorg.

b) Tillämpning
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.
Föreskrifterna är även tillämpliga på Prins Wilhelms torg i Flen samt Stora torget i 
Malmköping. Inom dessa områden fastställer samhällsbyggnadsnämnden antalet saluplatser.
Plats anvisas av ansvarig handläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen.
En normalplats för torghandel är 4 x 2,5 meter. Önskas större plats debiteras detta som 
ytterligare plats/-er.

c) Områden 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:
- Violentorgen, Bagargränd, Skomakargränd i Flen
- Samtliga kommunala badplatser (bilaga 1)
- Malmahed (bilaga 2) i Malmköping
- Plevnaområdet (bilaga 3) i Malmköping
- Område inom Flens tätort (bilaga 4)

d) Kommunens yttrande
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §,  8 §, 9 §, 10 § första stycket och 
11 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

§ 2 Lastning av varor med mera

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 buller, damm, spill eller dålig lukt.
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Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläcknings-
utrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.
Gångbanor och cykelbanor får inte blockeras vid lastning, lossning och annan hantering på 
sådant sätt att fotgängare eller cyklister tvingas ut i körbanorna.

§ 3 Schaktning, grävning med mera

Tillstånd krävs för schaktning och grävning i kommunal mark. Det åligger den som ansvarar för 
åtgärden att ansöka om tillstånd. Den som är ansvarig för upptagande av
grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat
liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för
minsta möjliga olägenhet.

§ 4 Störande buller

Arbete som orsakar buller eller annat oljud och som utgör en påtaglig störning för
allmän ordning, säkerhet eller trafik på offentliga platser, t ex stenkrossning, pålning
och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

§ 5 Containrar

Tillstånd krävs för uppställning av container på kommunal mark. Det åligger den som
ansvarar för åtgärden att ansöka om tillstånd. Ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren
till en container, som skall ställas på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka
containern med ägarens eller nyttjanderättsinnehavarens namn, adress och
telefonnummer.

§ 6 Placering av markiser, flaggor och skyltar

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana
på lägre höjd än 2,50 meter, över en cykelbana på lägre höjd än 3,2 meter eller över
en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. Tillstånd/lov krävs för skyltar som ej avser
trafik.

§ 7 Placering av flyttbara skyltar, marschaller med mera

Tillstånd krävs för flyttbara skyltar, marschaller med mera. Det åligger den som ansvarar för 
åtgärden att ansöka om tillstånd. Flyttbara skyltar ”trottoarpratare”, brinnande 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 på 
annat sätt är trafikfarliga.
Det åligger tillståndsinnehavaren att tillse att trottoarprataren inte är utställd när kommunen 
meddelat att sopning och annat gatuunderhåll skall ske eller då vädret medför snöröjning och 
halkbekämpning.
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§ 8 Affischering

a) Tillstånd av polisen
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.

b) Tillstånd krävs inte på särskilda anslagstavlor
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare, eller andra liknande
anordningar som är avsedda för detta ändamål.

c) Tillstånd krävs inte för näringsidkare att annonsera på rörelsens byggnad
Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra
tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.
Upp till A3 sen krävs bygglov.
Observera att bestämmelserna i § 6 ska iakttas.

§ 9 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.

§ 10 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 gatumusik krävs inte tillstånd.

§ 11 Områden där alkoholförtäring är förbjuden

Alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt överstigande 2,25 volymprocent alkohol får
inte förtäras på offentlig plats eller inom område som jämställts med offentlig plats enligt 1 § 
ovan samt inom område enligt bilaga 4 annat än i samband med tillåten utskänkning därav.
Alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt överstigande 2,25 volymprocent alkohol får
inte heller förtäras på skolor och skolgårdar samt idrottsanläggningar.

§ 12 Ambulerande försäljning

Ambulerande försäljning får ej ske på Violentorget, Bagargränd, Skomakargränd , Prins
Wilhelms Torg och Stora Torget i Malmköping inom de områden där särskilt fastställda
lokala ordningsföreskrifter för torghandel gäller.

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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§ 13 Fördelning av saluplatser, tider för försäljning, försäljning av livsmedel m.m. och avgift 

Vid fördelning av saluplatserna gäller följande:
Saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de senast en dag före försäljningsdagen 
förhandsbokas hos samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan.

Torghandeln får ske på följande tider:
Försäljning får äga rum på helgfria vardagar samt lördagar och söndagar.
Försäljning får helgfria vardagar börja tidigast kl 08.00 och avslutas senast kl 21.00. På 
lördagar och söndagar tillåts försäljning mellan kl 08.00 och 18.00.

Etablering av försäljningsstånden samt uppläggning av varor och redskap får tidigast ske kl 
07.00. Stånden skall vara avvecklade samt varor och redskap bortplockade inom en timme 
efter försäljningstidens slut.

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får 
samhällsbyggnadsnämnden besluta att försäljning i särskilt fall skall ske vid andra tider än vad 
som stadgas ovan eller helt ställas in.

Sprängmedel, pyrotekniska varor, knivar, skjut- och stridsvapen samt andra därmed jämförliga 
varuslag får inte säljas på saluplatsen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om förbud mot försäljning av övriga farliga varor.

Vid försäljning av livsmedel gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen 
(2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813) samt föreskrifter meddelade med stöd av 
dessa.

Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för gångtrafik utmed eller 
mellan saluplatserna.

Motorfordonstrafik regleras i lokala trafikföreskrifter.
Motorfordonstrafik är endast tillåten under uppackning mellan kl 07.00 och 09.00 samt under 
nedpackning mellan kl 16.00 och 22.00 på vardagar och mellan kl 16.00 och 19.00 på lördagar 
och söndagar..

Innehavaren av saluplatsen är skyldig att inom en timme efter försäljningstidens slut samla 
ihop och föra bort avfall och annat skräp från rörelsen.

Innehavaren skall se till att saluplatsen hålls ren och välskött.

För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de 
grunder som beslutats av kommunfullmäktige.

Som betalningsvillkor gäller tio dagars betalningsfrist.
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§ 14 Camping

Camping i tält, husvagn, husbil, bil eller övernattning utomhus får inte ske på offentlig
plats och inte heller på de områden som jämställts med offentlig plats enligt 1 §,
såvida marken inte upplåtits av kommunen för detta ändamål under en viss begränsad
tid i ett särskilt anvisat område.
§ 15 Uteservering

a) Placering
Uteservering skall placeras mot vägg direkt vid verksamhetslokalen om det inte är
lämpligare att på någon plats ställa den vid träd, grönyta eller belysningsstolpe.
Uteservering får bara placeras där minst 140 cm återstår av gångbana för passage.

b) Tid
Uteservering får endast finnas under perioden 15 april – 15 september.

c) Montering
Uteservering skall vara försedd med monterings- och demonteringsbart staket runt
hela sin yta, utanför staket skall finnas minst 140 cm bred del av gångbanan.
Staketet skall vara minst 60 cm högt och försett med en minst 10 cm hög sarg mot
mark. Staketet får bara finnas under samma period som serveringsmöblerna.

§ 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 16 §.
Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats inklusive kommunens motionsspår.
Inom Orrestaö och Malmköpings camping skall hund hållas kopplad.

Hund får vara okopplad på särskilt anvisade hundbad vid Malmköpings Camping, hundbaden 
invid badplatserna på Orrestaö och i Sparreholm samt område i Hälleforsnäs. Inom markerat 
område, se bilaga 1, ska hund hållas kopplad för att ta sig närmaste vägen till och från 
hundbad.
Hundar får inte vistas på kommunens allmänna badplatser (se bilaga 1 ).
Det som sägs ovan i denna paragraf gäller inte för ledarhund, service- och signalhund
eller för polishund i tjänst.
Föroreningar efter hundar på offentlig plats skall plockas upp.

§ 17 Fiske och båtar

Fiske får ej ske inom kommunala badplatser enligt bilaga 1.  För övrigt fiske åligger det
den som fiskar att upplysa sig om vilka krav som finns på innehav av eventuella
fiskekort eller övriga krav på tillstånd.

Det är även förbjudet att angöra brygga och strand inom de kommunala badplatserna enligt 
bilaga 1. Detta gäller alla typer av båtar och andra motordrivna vattenfarkoster.
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§ 18 Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor
Den 1 juli 2019 tillkom ny lag som innebär att köpare och användare behöver särskild 
utbildning och särskilt tillstånd från polis för att använda raketer med styrpinne, vilket gäller 
även under nedan tillåtna tider. 

a) Tillstånd krävs av polisen
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte utan tillstånd av polismyndigheten
användas inom områden med detaljplan. I den så kallade trästaden i Malmköping råder 
totalförbud för fyrverkerier och pyrotekniska varor (bilaga 5).

b) Tider när tillstånd inte krävs av polisen
Tillstånd av polisen behövs dock inte under följande tider:
• från klockan 22.00 nyårsafton till klockan 01.00 på nyårsdagen;
• från klockan 23.00 valborgsmässoafton till klockan 01.00 den 1 maj.

§ 19 Rökförbud och eldningsförbud på badplatser

Eldningsförbud gäller på samtliga badplatser enligt bilaga 1. Grillning får endast ske vid fasta 
grillplatser anordnade och tillhandahållna av Flens kommun.

Rökning är förbjuden på de kommunala badplatserna enligt bilaga 1.

§ 20 Motionsspår

Ridning, cykling eller trafik med motordrivet fordon får ej ske i kommunala motionsspår och 
skidspår.

§ 21 Adressnummerskyltar på fastigheter

Varje fastighet som tilldelas adressnummer skall vara försedd med särskild från gatan
väl synlig och läslig adressnummerskylt.

§ 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 avgift enligt de grunder som beslutas av
kommunfullmäktige.

§ 23 Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 2-7 §§, 8 a §, 9 §, 10 §
första stycket, 11-12 §§, 18 § dömes till penningböter enligt 3 kap. 22 §
andra stycket ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om
förelägganden och förverkande.
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§ 24 Yttranden

Att avge yttranden som avses i 3 kap 2 § ordningslagen ankommer på
samhällsbyggnadsnämnden.
Att avge yttranden enligt 1 d § i lokala ordningsföreskrifter för Flens kommun
ankommer på Samhällsbyggnadsnämnden.



Bilaga 1 

Tallsjöbadet, Hälleforsnäs. 

Badplatsområde som omfattas av Lokala Ordningsföreskrifter är markerat inom röda linjer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mellösabadet 

Badplatsområde som omfattas av Lokala Ordningsföreskrifter är markerat inom röda linjer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Badet Orrestaö 

Badplatsområde som omfattas av Lokala Ordningsföreskrifter är markerat inom röda linjer. Hundbad 

på anvisad plats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hundbad 



Vadsbrobadet  

Badplatsområde som omfattas av Lokala Ordningsföreskrifter är markerat inom röda linjer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yngarebadet, Bettna 

Badplatsområde som omfattas av Lokala Ordningsföreskrifter är markerat inom röda linjer.  

 

 

 

 

 

 



Skebokvarnsbadet  

Badplatsområde som omfattas av Lokala Ordningsföreskrifter är markerat inom röda linjer.  

v  

 

 

 

 

 

 

 



Sparreholmsbadet 

Badplatsområde som omfattas av Lokala Ordningsföreskrifter är markerat inom röda linjer. Hundbad 

på anvisad plats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hundbad 



Hosjöbadet, Malmköping 

Badplatsområde som omfattas av Lokala Ordningsföreskrifter är markerat inom röda linjer. Hundbad 

på anvisad plats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hundbad 



Hundbad Bruksdammen, Hälleforsnäs inom anvisat område 

 

 

 

 



Bilaga 2 

Malmahed 

 



Bilaga 3 

Plevnahöjden 

 



Bilaga 4 

Område inom Flens tätort 

 



Bilaga 5 

Trästaden Malmköping 

 


