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Utgångspunkt

Hur säkerställs att den allmänna platsen 
används inom det ramverk samhället 
beslutat och med kompensation till det 
allmänna vid tillfälligt nyttjande?



Ramverk: 1
”En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte 
utan tillstånd av Polismyndigheten användas på ett sätt 
som inte stämmer överens med det ändamål som platsen 
har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget.”
Ordningslagen (1993:1617) 3 kap. 1§



Om vissa kommuninvånare erhåller förmånen 
framför andra att nyttja en plats menad för alla att 
använda…

…är en skälig avgift som kommer övriga 
kommunmedlemmar till godo, i linje med principen 
om alla kommuninvånares likställighet.
Propositionen till den sk. Avgiftslagen (1957:259)

Ramverk: 2



3KAP. 1§

Kunskap

Avgift

Villkor

Säkerhet



Åtgärder

• Förelägga om åtgärd
• Vitesföreläggande
• Rättelse på den försumliges bekostnad
• Böter
• Förverkande
• Återkalla tillstånd

• Polisanmäla
• Begära återkallelse



Nyttjar polisen de verktyg 
som finns tillgängliga?







Men kan kommunen inte bara 
tar bort sakerna annars?



8 kap. 8 § brottsbalken
Den som, i annat fall än som anges i detta kapitel, 
olovligen tar och brukar eller på annat sätt tillgriper 
något, döms för egenmäktigt förfarande till böter eller 
fängelse i högst ett år. 

Detsamma gäller om någon utan tillgrepp, genom att 
fästa eller bryta lås eller på annat sätt, olovligen 
rubbar någon annans besittning och därigenom vållar 
skada eller olägenhet. 



Lagkommentar till föregående utdrag
”Bestämmelsen om ansvar för egenmäktigt förfarande 
skyddar en persons besittning, oberoende av vilken 
rätt (äganderätt, nyttjanderätt, ingen rätt alls) 
besittaren har till objektet. 

Det är straffbart som egenmäktigt förfarande t.o.m. att 
frånta en tjuv det stulna[…]”



Parternas utmaningar

• Kunskap
• Rutiner
• Resurser
• Prioritet

• Rutiner
• Resurser
• Intern tydlighet
• Prioritet



Parternas ansvar?



Ordningslag (1993:1617)

Lag (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning



3 kap 19 § Om någon inte vidtar en åtgärd som han 
eller hon är skyldig att utföra enligt detta kapitel, lokala 
föreskrifter eller beslut eller villkor som har meddelats 
med stöd av 5 §, 14 § andra stycket eller 15 §, får 
Polismyndigheten förelägga honom eller henne att inom 
viss tid vidta åtgärden. 



2 § På gator, torg, parker och andra allmänna platser som är 
redovisade i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) 
och för vilka kommunen är huvudman, ansvarar kommunen för 
att platserna genom gaturenhållning, snöröjning och liknande 
åtgärder hålls i ett sådant skick att uppkomsten av olägenheter 
för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som med 
hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter 
kan ställas i fråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.



Att börja förändra



















Att fortsätta förändra
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Objekt eller skräp?



Objekt Nedskräpning

Åtgärd: Polisen
Strafföreläggande: Polisen
Tillsyn: Polisen ?



Tillstånd
Enligt ordningslagen krävs 
tillstånd för att använda offentlig 
plats.

Nedskräpning & avfall
Enligt gatu- och renhållningslagen 
ansvarar kommunen för trevnad, 
framkomlighet och trafiksäkerhet. 

Enligt miljöbalken är det förbjudet att 
skräpa ner. 

Gatu- och renhållningslagen och 
Miljöbalken gäller parallellt.



Objekt
Ett sammanhängande och fysiskt 
existerande föremål.

Container
Ett objekt för att förvara och/eller 
transportera någonting.

Säck
Större påse för förvaring och transport. 

Nedskräpning
Bl.a. plåt, glas, plast, papper, avfall
och liknande, mindre och större 
föremål som lämnats med syfte att 
göra sig av med. Något krav på att 
skräpet ska vålla skada eller otrevnad 
föreligger inte. 

Avfall
Material som innehavaren 
(privatperson eller industri) avser eller 
är skyldig att göra sig av med, oavsett 
om materialet har ett ekonomiskt 
värde eller ej.

Definitioner



Ur ett juridiskt perspektiv finns inget 
skräp utan bara avfall. Däremot finns 

handlingen nedskräpning, att skräpa ner. 

Detta är när avfall lämnas med syfte att 
göra sig av med på en plats som 

allmänheten har tillträde eller insyn till. 
Gäller även fastighetsmark.

Förtydligande







3 kap. 18 § ordningslagen
Polismyndigheten får återkalla ett tillstånd…

3 kap. 19 § ordningslagen
Om någon inte vidtar en åtgärd som han eller hon är skyldig att 
utföra enligt detta kapitel, lokala föreskrifter eller beslut 
eller…får Polismyndigheten förelägga honom eller henne att 
inom viss tid vidta åtgärden. 

3 kap. 20 § ordningslagen
I ett föreläggande får vite sättas ut eller, som påföljd om föreläggandet inte följs, 
anges att rättelse kan komma att vidtas på den 
försumliges bekostnad genom Polismyndighetens försorg.

3 kap. 22 § ordningslagen
Till böter döms den som uppsåtligen eller av 
oaktsamhet bryter mot 1, 3, 4 eller 6 § eller mot 
villkor enligt 14 § andra stycket eller 15 § eller mot 
förbud enligt 17 § första stycket.

19 § Om någon inte vidtar en åtgärd som han eller hon 
är skyldig att utföra enligt detta kapitel, lokala föreskrifter 
eller beslut eller villkor som har meddelats med stöd av 5 
§, 14 § andra stycket eller 15 §, får Polismyndigheten 
förelägga honom eller henne att inom viss tid vidta 
åtgärden. 



• Norrmalm & Södermalm*
• Tidsbegränsat
• Utvalda objekt
• Uppföljning



Att förhindra olovligt 
ianspråktagande



Markupplåtare Kontrollanter



Polisanmälan

Tips!



Polisanmälan

Tips!



• Dialog förundersökningsledare
• Utbildning i höst
• Överklagan
• Överprövning
• Övriga projekt


