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1.   Inledning   
 
 
  
1.1  Ämne och syfte  
 
I Sverige får utöver riksdag och regering också olika lägre offent-
liga organ, i praktiken kommuner och förvaltningsmyndigheter,1 
meddela straffsanktionerade s.k. ordningsföreskrifter. Sådana före-
skrifter är mycket vanliga, antalet kan räknas i hundratal. Major-
iteten torde utgöras av kommunala föreskrifter enligt ordningslagen 
(1993:1617) [cit. OL] och avse ordningen på offentlig plats. Andra 
har utfärdats av statliga förvaltningsmyndigheter och avser t.ex. 
ordningen på flygplatser eller i hamnar. Det är alltså frågan om en 
typ av reglering som i stor utsträckning kan beröra gemene man. 
Trots det synes vare sig de offentliga organens verksamhet på om-
rådet eller föreskrifterna i sig tilldra sig någon större uppmärksam-
het i media eller av enskilda. Förhållandet återspeglas i den jurid-
iska litteraturen där i princip enbart en författare ägnat någon när-
mare uppmärksamhet åt denna normgivningskompetens under det 
senaste halvseklet, nämligen Ulrik von Essen i avhandlingen Kom-
munal normgivning från år 2000.2 Den utförliga vetenskapliga be-
arbetningen av hela den kommunala normgivningen i det verket 
framstår i och för sig i allt väsentligt fortfarande som aktuell men 
omfattar – som avhandlingens titel antyder – enbart kommunala 
organs normgivning. De statliga förvaltningsmyndigheternas möj-
ligheter att meddela ordningsföreskrifter har däremot hittills inte 
förlänats mer än något enstaka omnämnande i den juridiska littera-
turen.3 
 Som redan antytts är ämnet för detta arbete möjligheten, i form 
av en grundlagsenlig befogenhet, för kommuner och förvaltnings-
myndigheter att meddela ordningsföreskrifter. Det är alltså frågan 
om en undersökning av en mycket begränsad del av de lägre offent-
liga organens normgivningskompetens. Å andra sidan ska denna 
granskas på flera nivåer, från de konstitutionella möjligheterna att 
anförtro lägre organ sådan kompetens till övervakningen av efter-
levnaden och kontrollen av de meddelade bestämmelserna.  

                                                 
1  Med begreppet kommun avser jag i detta arbete enbart kommuner på lokal 

nivå d.v.s. s.k. primärkommuner. 
2   Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000. 
3  Det enda som jag funnit finns i Åberg, Kazimir, Ordningslagen: komment-

arer och rättspraxis, 3 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2010, s. 27 f., och 
består av tre meningar. 
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 Ämnet avgränsas för det första genom att i princip enbart avse 
föreskrifter från offentliga organ som innehåller s.k. handlings-
regler som riktar sig till enskilda rättssubjekt. Utöver beslut i en-
skilda fall, faller därmed också interna arbetsordningar, reglement-
en och dylikt som t.ex. kommuner kan utfärda enligt kommunal-
lagen (1991:900) [cit. KomL] – liksom s.k. privat rättsbildning – 
utanför ämnet. För det andra begränsar sig ämnet till ordningsföre-
skrifter som syftar till att upprätthålla ordningen mellan människor. 
Därmed behandlas inte t.ex. sådana föreskrifter om förbud mot 
olika beteenden som vissa lägre offentliga organ enligt miljöbalken 
(1998:808) kan meddela för att skydda naturen från mänsklig fram-
fart.4 Av samma anledning behandlar jag inte heller sådana före-
skrifter som en länsstyrelse enligt ordningslagen kan meddela för 
att skydda människor mot faror i naturen t.ex. inom rasområden 
och liknande områden.5 Utanför arbetet lämnas också normgivning 
avseende rena trafikföreskrifter enligt t.ex. trafikförordningen 
(1998:1276) [cit. TrafF]. I praktiken innebär de begränsningarna att 
undersökningen omfattar ordningsföreskrifter meddelade med stöd 
av ordningslagen respektive luftfartslagen (2010:500) [cit. LuftfL]. 
 Det senare bemyndigandet, som avser ordningsföreskrifter på 
flygplatser, kan i och för sig uppfattas som lite udda. Det är också 
speciellt i så motto att det dels synes vara det enda bemyndigande 
till lägre offentliga organ att meddela ordningsföreskrifter som pla-
cerats utanför ordningslagen, dels avser ordningen inom en täm-
ligen särpräglad verksamhet. Om man strävade efter att förenkla 
framställningen så vore det därför förstås logiskt att ”avgränsa 
bort” ordningsföreskrifter på flygplatser. Det är emellertid frågan 
om ett i praktiken betydelsefullt bemyndigande, inte minst eftersom 
flygplatser av idag – utöver själva flygverksamheten – ofta också 
inhyser kommersiella centra och andra mötesplatser samt dagligen 
genomströmmas av stora mängder resenärer. Som ett illustrerande 
exempel kan nämnas att Arlanda flygplats, som är arbetsplats för 

                                                 
4  Se 7 kap. 30 § nämnda lag och 22 § förordningen (1998:1252) om områdes-

skydd enligt miljöbalken m.m. som förlänar regeringen, länsstyrelsen, 
kommunen och i något fall förvaltningsmyndigheten Skogsstyrelsen att 
meddela ordningsföreskrifter till skydd för vissa naturområden t.ex. förbud 
att beträda visst område, tälta, ställa upp husvagn, göra upp eld, plocka 
blommor, åka motorbåt, åka vattenskidor, ankra med båt, lägga ut bojar, 
lägga upp båt på land, rida, cykla, gå till fots i skidspår, sätta ut orienter-
ingskontroller samt ha hund okopplad. 

5  Se OL 3 kap. 11 §. Det kan tilläggas att det bemyndigandets tillämpnings-
område numera torde vara mycket begränsat p.g.a. bestämmelsen i OL 3 
kap. 12 § – vilken jag återkommer till i avsnitt 3.6 nedan – och bestämmel-
serna i bl.a. skyddslagen (2010:305), polislagen (1984:387) och lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor. 
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mer än 16 000 personer och från vilken mer än 50 000 personer 
reser varje dag, inhyser inte mindre än 53 butiker, 42 restauranger 
och fem hotell.6 Bemyndigandets betydelse kan dessutom förväntas 
öka i framtiden mot bakgrund av att många flygplatser synes sträva 
efter att utvecklas till flera gånger större s.k. flygplatsstäder. Det 
finns därför enligt min mening goda skäl att låta ett arbete om ord-
ningsföreskrifter även omfatta bemyndigandet i luftfartslagen trots 
att det i viss mån komplicerar framställningen. 

  Det främsta ändamålet med arbetet är att utreda vad som gäller 
i rättsligt hänseende avseende denna normgivning, t.ex. de stats-
rättsliga förutsättningarna för delegation till kommuner och förvalt-
ningsmyndigheter, vad föreskrifterna får reglera, hur bestämm-
elserna tillkommer och på vilka sätt det kan kontrolleras att ordn-
ingsföreskrifterna är förenliga med grundlagen och rättsordningen i 
övrigt. Ett annat syfte är att belysa de olikheter i regelverket som 
finns beroende på t.ex. vilket geografiskt område som ordnings-
föreskrifterna avser. En åter annan intention är att klargöra hur fö-
reskrifter för olika områden – respektive från olika normgivare – 
förhåller sig till varandra. 
 
 
1.2 Metod 
 
Metoden är främst rättsanalytisk, d.v.s. jag försöker inom ramen för 
de sedvanliga rättskällorna författningstext, förarbeten, praxis och 
doktrin att ådagalägga gällande rätt.7 Jag har emellertid dessutom 
undersökt ett urval av Svenska kommunförbundets cirkulär, rap-
porter från Statskontoret, några flygplatsers egna interna regelverk 
och – i mycket begränsad omfattning och i syfte att nå kunskap om 
andra möjliga sätt att reglera ordningsfrågor – norsk respektive 
finsk ordningslagstiftning. De senare källorna är inte rättskällor i 
klassisk mening, men ger enligt mitt förmenande en så värdefull 
möjlighet att vinna kunskap om hur normgivningsbemyndigandena 
faktiskt uppfattas och tillämpas av de lägre offentliga organen att 
de ändå – om än med vederbörlig försiktighet – bör beaktas i arbe-
tet.  
 Det bör redan här påpekas att förutsättningarna för att använda 
en rättsanalytisk metod under arbetets gång har visats sig vara 
mindre goda när det gäller möjligheten att meddela ordningsföre-
                                                 
6  Se Swedavia AB (utg.), Fakta om Stockholm Arlanda Airport, 2013 (public-

erade på ”www.swedavia.se”. Finns hos författaren). 
7   Metoden kallas ibland rättsdogmatisk. Se dock Sandgren, Claes, Är rätts-

dogmatiken dogmatisk?, Tidsskrift for rettsvitenskap 4-5/2005 s. 648–656., 
på s. 656, som förordar just begreppet rättsanalytisk. 
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skrifter enligt luftfartslagen. I det fallet är nämligen lag- och för-
ordningstexterna relativt obestämt utformade, förarbetsuttalandena 
knapphändiga, rättspraxis i princip obefintlig och den juridiska 
litteraturen – som antyddes i föregående avsnitt – tigande. Som 
exempel kan nämnas att i Lufträttsutredningens slutbetänkande till 
ny luftfartslag på 471 sidor ägnades ämnet ordningsföreskrifter på 
flygplatser sammanlagt knappt tre sidor.8 För att kasta något mer 
ljus över det området har jag därför ägnat särskild uppmärksamhet 
åt myndighetspraxis och det faktiska innehållet i ordningsföre-
skrifterna. Det bör också påpekas att jag i arbetet även har beaktat 
opublicerade rättsfall, men bara i den utsträckning som dessa på 
olika sätt kommit till min kännedom. Detsamma gäller regerings-
beslut och annan myndighetspraxis. 
 
  
1.3 Disposition 
 
Arbetets disposition är tänkt att vara logisk-hierarkisk på så sätt att 
det generella föregår det mer speciella. Följaktligen inleds arbetet 
med en genomgång av regeringsformens fördelning av normgiv-
ningskompetensen mellan olika organ och de statsrättsliga – eller 
som man så vill de konstitutionella – förutsättningarna för delegat-
ion (2 kap.). Det fokuseras därvid främst på vilka rättsliga områden 
som kan bli föremål för lägre offentliga organs normgivning och 
inte. I efterföljande kapitel (3 kap.) behandlas föreskrifter avseende 
ordningen på offentlig plats, i hamnar och avseende användningen 
av pyrotekniska varor, varvid intresset främst riktas mot den första 
kategorin. Vidare redogörs för regleringen av ansvar, vite och för-
verkande vid överträdelse av bestämmelserna liksom i någon ut-
sträckning för själva begreppet ordning och för vissa tryckfrihets-
frågor. Uppmärksamheten riktas sedan mot i allt väsentligt lik-
nande intressen i det därpå följande kapitlet (4 kap.), men då avse-
ende motsvarande reglering på flygplatser.  
 I det femte kapitlet studeras situationen då t.ex. två eller flera 
olika föreskrifter förefaller konkurrera om att reglera ordningen på 
samma plats. Det därpå följande kapitlet (6 kap.) ägnas åt själva 
besluten om normerna och hur bestämmelserna tillkännages, medan 
föremål för det sjunde kapitlet istället är hur föreskrifterna på olika 
sätt kan kontrolleras. I det avslutande kapitlet uppmärksammas 
några särskilda problem som regleringsmodellen på ordningsom-
rådet för med sig vartefter jag – mycket summariskt – skisserar 

                                                 
8  Se SOU 1999:42 Ny luftfartslag. Slutbetänkande från Lufträttsutredningen.  
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några tänkbara åtgärder från lagstiftarens sida för att komma till 
rätta med problemen.  
 I syfte att bereda den intresserade läsaren möjlighet att fördjupa 
sig i de olika frågor som behandlas innehåller arbetet genomgående 
rikligt med hänvisningar, såväl i löpande text som i fotnoterna. Det 
tynger naturligtvis framställningen. Min förhoppning är dock att 
hänvisningarna ändå främst ska uppfattas som en tillgång. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O R D N I N G S F Ö R E S K R I F T E R 
 

   

 

6

2.  Statsrättsliga förutsättningarna för  
  delegation till kommuner och  
  förvaltningsmyndigheter 
 
 
 
2.1  Norm eller beslut i enskilt fall 
 
Som nämndes i avsnitt 1.3 kommer detta inledande kapitel huvud-
sakligen att ägnas åt den fördelning av de offentliga organens 
normgivningskompetens som följer av regeringsformen (1974:152) 
[cit. RF].9 För att det system av rättsregler som styr fördelningen 
ska bli begripligt är det viktigt att förstå distinktionen mellan å ena 
sidan normer och å andra sidan beslut i enskilda fall. Regerings-
formen innehåller nämligen detaljerade bestämmelser om den förra 
kategorin, som där benämns föreskrifter, medan den senare kate-
gorin i stort sett lämnas oreglerad.10 Uttryckt på ett annat sätt kan 
beslutanderätt i enskilda fall lämnas över till lägre offentliga organ 
på ett väsentligt friare sätt än normgivningskompetens.11  
 Utmärkande för normer är enligt förarbetena till regeringsform-
en att de, till skillnad från beslut i ett enskilt fall, avser ett obestämt 
antal fall och en obestämd krets av adressater.12 Ett annat sätt att 
uttrycka saken är att normbeslut är generella, i motsats till förvalt-
ningsbeslut som är individuella.13 Även om rättspraxis har visat att 
gränsen mellan dessa beslutstyper inte alltid är helt klar,14 torde 
emellertid sådana föreskrifter som är föremål för detta arbete – 
d.v.s. till var och en riktade bestämmelser om ordningen på offent-
lig plats, i hamnar och på flygplatser samt avseende användingen 
av pyrotekniska varor – utan undantag vara att anse som normer. 
Det gäller av allt att döma även i de fall då ordningsföreskrifterna 

                                                 
9   För att inte tynga framställningen bortser jag emellertid helt från special-

reglerna för krig och krigsfara. 
10  Se t.ex. RF 8 kap. som bär rubriken ”Om lagar och andra föreskrifter.”  
11  Se Strömberg, Håkan, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, 

3 u., Juristförlaget i Lund, Lund, 1999, s. 38. 
12  Se prop. 1973:90 med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning 

m.m., s. 203 f.  
13   Se Bohlin, Alf & Warnling-Nerep, Wiweka, Förvaltningsrättens grunder, 2 

u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2007, s. 49.  
14  Se t.ex. RÅ 1980 1:92, RÅ 1986 ref. 108 och RÅ 2001 not. 42. För en ingå-

ende analys av gränsdragningen, se Wittrock, Martin, Föreskriftsmakten – 
statsrättsliga undersökningar på grundval av regeringsformen, konstitution-
ell praxis och doktrin, Iustus, Uppsala, 1986, särskilt s. 81 f. 
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avser mycket begränsade geografiska områden.15 Det sagda innebär 
att om riksdagen vill ge kommuner eller förvaltningsmyndigheter 
kompetens att meddela sådana bestämmelser, måste det alltså ske i 
enlighet med de detaljerade reglerna för normgivningsmaktens för-
delning i regeringsformen. 
 
 
2.2 Normgivningsmaktens fördelning mellan riksdagen  
  och regeringen 
 
Av RF 1 kap. 1 § följer att all offentlig makt utgår från det svenska 
folket. Ett av den offentliga maktens viktigaste uttryck torde därvid 
vara rätten att besluta om normer i form av lagar och andra före-
skrifter. Folkstyret förverkligas emellertid enbart indirekt, närmare 
bestämt genom att riksdagen – folkets främsta företrädare – så att 
säga kanaliserar makten till en enda kanal. Det förhållandet ger oss 
två viktiga utgångspunkter inför undersökingen av normgivnings-
maktens fördelning, nämligen dels att föreskrifter alltid ytterst 
måste kunna härledas från riksdagen, dels att någon fristående 
normgivningsmakt inte kan existera.16  
 Utgångsläget kan alltså sägas vara att föreskrifter ska beslutas av 
riksdagen. Sådan normgivning – som sker i form av lagar – föregås 
i allmänhet av ett omsorgsfullt förberedelsearbete med utredningar, 
remissförfaranden, utskottsbehandlingar o.s.v. Tillsammans med 
den offentlighet som råder kring riksdagsarbetet får det i och för sig 
antas bidra till en god kvalitet på lagarna och förläna normerna en 
hög legitimitet. Samtidigt är emellertid förfarandet relativt lång-
samt och resurskrävande. Det skulle därför – i den rådande ordn-
ingen – närmast vara ogörligt att meddela all den ibland mycket 
detaljerade normgivning som synes behövas i ett modernt samhälle 
i lag. Dessutom måste regeringen – som styr riket – förstås också 
ha viss normativ handlingsfrihet i sin verksamhet.17 Riksdagen har 
därför redan i regeringsformen tilldelat regeringen ett eget ansvars-
område avseende viss normgivning. Därtill har riksdagen förbe-
hållit sig själv möjligheten att även i andra fall genom lag delegera 
normgivningsmakten. 
 Mot den bakgrunden blir det lättare att förstå den tudelning av 
normgivningskompetensen i riksdagens respektive regeringens s.k. 
primärområde som skett genom RF 8 kap. Fördelningen innebär 

                                                 
15  Se Strömberg, Håkan, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, 

3 u., Juristförlaget i Lund, Lund, 1999, s. 42. 
16  Se a.a., s. 53. 
17  Se a.a., s. 173. 
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enligt RF 8 kap. 2 § att riksdagen inom sitt primärområde har be-
hållit direkt kontroll över normgivningen avseende privaträttsliga 
föreskrifter, betungande offentligrättsliga föreskrifter, grunderna 
för den kommunala beskattningen m.m. Därigenom tillförsäkras att 
t.ex. inskränkningar i personlig frihet och egendomsskyddet blir 
föremål för lagformens grundliga förberedelsearbete och offentlig-
het.18 Normgivningen av föreskrifter som är av gynnande, frivillig 
eller neutral karaktär liksom s.k. verkställighetsföreskrifter till lag 
har däremot riksdagen – genom RF 8 kap. 7 § – valt att placera 
inom regeringens primärområde. Sådana typiskt sett mindre ingrip-
ande föreskrifter kan därmed regeringen själv meddela i förord-
ningsform med stöd direkt i regeringsformen, d.v.s. utan riksdagens 
inblandning. Riksdagen har med andra ord enbart indirekt kontroll 
över den normgivningen.  
 Den nämnda fördelningen av normgivningsmakten är emellertid 
enbart en förstahandsindelning. För det första kan nämligen riks-
dagen enligt RF 8 kap. 8 § alltid välja att reglera en fråga i lag även 
om den i och för sig faller inom regeringens primärområde. Som 
exempel kan nämnas att riksdagen valt att reglera vissa sociala 
förmåner – d.v.s. sådana s.k. gynnande offentligrättsliga föreskrift-
er som i princip faller inom regeringens primärområde – i social-
tjänstlagen (2001:453). När riksdagen agerar på det sättet minskar 
regeringens faktiska normgivningskompetens i motsvarande mån, 
eftersom bestämmelser i en förordning enligt RF 8 kap. 18 § – den 
s.k. formella lagkraftens princip – alltid får vika för innehållet i en 
lag. Teoretiskt sett kan alltså riksdagen på det viset helt sätta re-
geringens normgivningskompetens ur spel. För det andra kan riks-
dagen med stöd av RF 8 kap. 3 § föra över delar av normgivnings-
kompetensen inom sitt primärområde till regeringen genom s.k. 
delegation. På så sätt kan regeringen ändå få en omfattande norm-
givningskompetens inom ämnen som enligt förstahandsindelning 
egentligen tillhör riksdagens område.  
 Det kan i sammanhanget tilläggas att det i förarbetena till reger-
ingsformen framhölls att delegation av normgivningskompetens 
bara får ske i de fall som det uttryckligen är tillåtet enligt grund-
lagen.19 Efter grundlagsändringen den 1 januari 2011 – genom vilk-
en bl.a. uppräkningen av ämnen inom vilka delegation till reger-
ingen var tillåten togs bort – får emellertid av allt att döma den 
motsatta principen anses gälla, nämligen att delegation är tillåten 
                                                 
18  Se prop. 1973:90 med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning 

m.m., s. 201 f.; Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 
2000, s. 135. 

19  Se prop. 1973:90 med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning 
m.m., s. 209.  
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om inte regeringsformen uttryckligen förbjuder sådan.20 Uttryckt på 
ett annat sätt räknar regeringsformen alltså numera upp de ämnen 
som riksdagen inte får delegera. Det sagda innebär att det, för att 
avgöra om delegation är tillåten eller inte, blir viktigt att noga be-
grunda vad en föreskrift egentligen handlar om. Som ett belysande 
exempel kan nämnas att föreskrifter som avser skatt – ett ämne som 
enligt RF 8 kap. 3 § st. 1 p. 2 inte får delegeras – måste ges i lag, 
medan bestämmelser som avser avgifter – ett ämne som inte om-
nämns – utan hinder av grundlagen kan delegeras till regeringen. 
Ämnen som inte får delegeras brukar sägas tillhöra det s.k. obligat-
oriska lagområdet.  
 
 
2.3  Föreskrifter som bara kan ges av riksdagen p.g.a.  
  krav på lag 
 
I förra avsnittet visades att regleringen i RF 8 kap. medför att före-
skrifter på sådana områden där delegation av normgivningsmakt 
från riksdagen inte är tillåten i praktiken innebär att bestämmelser i 
ämnet bara kan ges i lag. På andra ställen i regeringsformen har 
riksdagen förbehållit sig själv ensam normgivningsmakt genom en 
omvänd teknik, nämligen genom att uttryckligen ange att vissa be-
stämmelser måste ges i lagform. Som exempel kan nämnas RF 11 
kap. 2 § – där det anges att bestämmelser om domstolarnas upp-
gifter ska ges i lag – samt RF 3 kap. 13 § och 4 kap. 14 §, som 
stadgar att vissa föreskrifter om riksdagsarbetet ska ges i lag. Efter-
som riksdagen är ensam stiftare av lag är delegation därmed förstås 
utesluten i sådana ämnen.  
 På samma sätt har riksdagen i princip förbehållit sig själv norm-
givningsmakten avseende inskränkningar i de grundläggande fri- 
och rättigheter som enligt RF 2 kap. tillförsäkras medborgarna 
gentemot staten. Förutsättningarna för sådana begränsningar anges 
i RF 2 kap. 20-24 §§. Av de bestämmelserna följer att vissa fri- och 
rättigheter – t.ex. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfri-
heten, demonstrationsfriheten samt skyddet mot husrannsakan och 
kroppsvisitation – kan inskränkas under iakttagande av vissa form-
ella och materiella skyddsregler. En ovillkorlig förutsättning är 
emellertid i samtliga fall att det sker genom lag eller, undantagsvis 
i några speciella fall, förordning.21 Med andra ord – vilket förtjänar 
                                                 
20  Se prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag, s. 221 f. 
21   Som exempel på sådana speciella fall kan nämnas att yttrandefriheten kan 

begränsas genom förordning i fall då det gäller tystnadsplikt i allmän tjänst 
och att mötes- och demonstrationsfriheten kan begränsas genom förordning 
med hänsyn till rikets säkerhet eller farsot. Eftersom sådana begränsningar 



O R D N I N G S F Ö R E S K R I F T E R 
 

   

 

10 

att påpekas redan här – kan de s.k. relativa fri- och rättigheterna i 
regeringsformen aldrig inskränkas genom bestämmelser på den 
normhierarkiskt sett lägsta nivån d.v.s. genom föreskrifter från en 
kommun eller en förvaltningsmyndighet.22  
 Av nämnda lagrum följer emellertid också att några av rättighet-
erna i RF 2 kap. – t.ex. religionsfriheten och skyddet mot dödsstraff 
– är s.k. absoluta rättigheter. Sådana medger grundlagen inte någon 
möjlighet att inskränka ens genom vanlig lag. Självfallet kan be-
gränsningar i sådana ämnen då inte heller införas genom föreskrift-
er på normhierarkiskt sett lägre nivå t.ex. förordningar. Det sagda 
innebär förstås en avsevärd begränsning i regeringens och de lägre 
offentliga organens normgivningskompetens, särskilt som fri- och 
rättigheterna i regeringsformen anses vara avsedda att ges en ex-
tensiv tolkning.23 
 Det kan tilläggas att riksdagen även i andra ämnen än de som 
anges i regeringsformen begränsat sin egen möjlighet att meddela 
föreskrifter genom vanlig lag. Så är t.ex. fallet med den delen av 
yttrandefriheten som avser tryckfriheten, d.v.s. varje svensk med-
borgares rätt att utan några av myndighet eller annat allmänt organ 
i förväg lagda hinder ge ut vissa typer av skrifter. Av 1 kap. 2 § 
tryckfrihetsförordningen (1949:105) [cit. TF] följer nämligen att 
inget allmänt organ får hindra tryckning, utgivning eller spridning 
av en skrift bland allmänheten på grund av skriftens innehåll utan 
att ha stöd för åtgärden i tryckfrihetsförordningen. Bestämmelsen, 
som i för sig oftast torde aktualiseras i samband med ett beslut i ett 
enskilt fall, gäller naturligtvis även vid normgivning. Jag åter-
kommer i viss mån till den saken i avsnitt 3.7.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                              
emellertid aldrig får ske på lägre konstitutionell nivå än i förordning ut-
vecklas inte denna möjlighet närmare inom ramen för detta arbete. Den intr-
esserade hänvisas istället till t.ex. Warnling-Nerep, Wiweka, Lagerqvist 
Veloz Roca, Annika & Reichel, Jane, Statsrättens grunder, 4 u., Norstedts 
Juridik, Stockholm, 2011, s. 191 f. 

22  Se Ds 1998:43 Myndigheternas föreskrifter, s. 51 f. 
23  Se Wittrock, Martin, Föreskriftsmakten – statsrättsliga undersökningar på 

grundval av regeringsformen, konstitutionell praxis och doktrin, Iustus, 
Uppsala, 1986, s. 199 f.  
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2.4  Möjligheterna att anförtro normgivning åt  
  kommuner och förvaltningsmyndigheter 
 
2.4.1 Tillvägagångssätten 
 
Som framhölls i avsnitt 2.2. bygger den svenska folkstyrelsen på att 
makten – inklusive normgivningsmakten – kanaliseras genom riks-
dagen. Vare sig kommunerna eller förvaltningsmyndigheterna har 
emellertid i regeringsformen tilldelats någon egen från staten fri-
stående normgivningsmakt av riksdagen. Inte heller den kommun-
ala självstyrelsen – en annan av den svenska folkstyrelsens grund-
valar – förlänar kommunerna någon normgivningsmakt.24 En viktig 
utgångspunkt är således att en kommun eller en förvaltningsmynd-
ighet, till skillnad från vad som är fallet avseende riksdagen och 
regeringen, inte enbart med stöd av sin ställning som ett sådant 
offentligt organ får meddela föreskrifter.25 Uttryckt på ett annat sätt 
krävs det alltid att det lägre offentliga organet genom ett särskilt 
lagrum bemyndigas att meddela föreskrifter i det aktuella ämnet. 
Det kan ske genom två olika förfaranden. 
 För det första kan regeringen enligt RF 8 kap. 11 § delegera 
normgivningskompetens inom sitt eget primärområde till en för-
valtningsmyndighet. Med stöd av sådant bemyndigande kan myn-
digheten meddela verkställighetsföreskrifter samt föreskrifter som 
är av gynnande, frivillig eller neutral karaktär. Sådana föreskrifter – 
som i och för sig är mycket vanligt förekommande – bortses emel-
lertid från i det följande då de inte är av intresse inom ramen för 
detta arbete.26 Föreskrifter om ordningen – som typiskt sett innehål-
ler skyldigheter för enskilda att utföra eller underlåta vissa hand-
lingar – torde nämligen utan undantag vara att betrakta som sådana 
s.k. betungande offentligrättsliga föreskrifter som faller inom riks-
dagen primärområde.27 Även riksdagen kan emellertid – för det 
andra – enligt RF 8 kap. 10 § välja att förena en delegation till re-
geringen med ett medgivande till regeringen att den i sin tur får 
                                                 
24  Se Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 

171. För en utförlig redogörelse avseende den s.k. kommunala kompetensen, 
se Bohlin, Alf, Kommunalrättens grunder, 6 u., Norstedts Juridik, Stock-
holm, 2011, s. 87-197. 

25  Se Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 168 
f.; Lindqvist, Ulf, Kommunala befogenheter, 7 u., Norstedts Juridik, Stock-
holm, 2011, s. 41. 

26  Förfarandet ger för övrigt inte heller möjlighet att delegera kompetens till 
annat än myndigheter – se RF 8 kap. 11 § – d.v.s. restkompetensen kan ald-
rig delegeras till en kommun. 

27  Strömberg, Håkan, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, 3 
u., Juristförlaget i Lund, Lund, 1999, s. 73 ff. 
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delegera normgivningen vidare, s.k. subdelegation. Genom ett så-
dant tillvägagångssätt kan kommuner och förvaltningsmyndigheter 
rent faktisk förlänas en omfattande kompetens avseende t.ex. avse-
ende kriminalisering av vissa beteenden och frågor om allmän ord-
ning.28 Förfarande ligger till grund för alla de olika ordningsföre-
skrifter som förekommer i detta arbete. 
  Det bör framhållas att regeringsformen inte i något fall tillåter 
att kommuner eller förvaltningsmyndigheter i sin tur delegerar 
normgivningskompetensen vidare, vare sig till ett annat offentligt 
organ eller till någon annan. Kommuner och förvaltningsmyndig-
heter kan således sägas utgör normgivningkompetensens slutstat-
ioner. 
 
 
2.4.2 Allmänna begränsningar 
 
En första begränsning i möjligheten för riksdagen att utrusta en 
kommun eller förvaltningsmyndighet med normgivningskompetens 
kan sägas ligga i det förhållandet att riksdagen i princip inte kan 
delegera normgivningskompetens direkt till en kommun eller en 
förvaltningsmyndiget, utan måste gå via regeringen. S.k. direktde-
legation är alltså inte tillåten annat än undantagsvis.29 Det blir där-
med – åtminstone formellt sett – regeringen och inte riksdagen som 
slutligen bestämmer om normgivningsmakten ska delegeras vidare 
till lägre organ eller inte. Dessutom har som utgångspunkt reger-
ingen också frihet att, inom ramen för bemyndigandet, själv välja 
till vilket organ som normgivningen ska subdelegeras. Som vi 
kommer att se i nästa kapitel – i samband med genomgången av 
ordningslagen – anger därför riksdagen ibland explicit i lagtexten 
till vilket specifikt organ som regeringen får anförtro normgiv-
ningskompetens, t.ex. till länsstyrelsen eller en kommun.  
 Till skillnad från vad som gäller för normgivningsmaktens för-
delning mellan riksdagen och regeringen, finns det i princip inte 
några särskilda materiella begränsningar för vad som får delegeras 
                                                 
28  Se Asp, Petter & Ulväng, Magnus, Kriminalrättens grunder, Iustus, Upp-

sala, 2010, s. 52; Strömberg, Håkan & Lundell, Bengt, Speciell förvaltnings-
rätt, 18 u., Liber, Malmö, 2011, s. 40-41. 

29  Det kan tilläggas att undantagen är två till antalet. För det första kan riks-
dagen numera delegera normgivningskompetens avseende både avgifter och 
s.k. trängselskatt direkt till en kommun, se RF 8 kap. 9 §. Se också prop. 
2003/04:145 Trängselskatt, s. 34; Warnling-Nerep, Wiweka, Lagerqvist 
Veloz Roca, Annika & Reichel, Jane, Statsrättens grunder, 4 u., Norstedts 
Juridik, Stockholm, 2011, s. 214. För det andra kan riksdagen delegera 
normgivningsmakt direkt till sina egna myndigheter d.v.s. till myndigheter 
under riksdagen, se RF 8 kap. 13 §.  
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vidare från regeringen till en kommun eller en förvaltningsmyndig-
het. Det innebär att om ett ämne kan delegeras till regeringen så 
kan regeringen också subdelegera hela normgivningskompetensen i 
ämnet vidare till det eller de lägre organ som anges i riksdagens 
normgivningsbemyndigande. Begränsningarna för de lägre offent-
liga organens normgivningskompetens blir därför i så motto i allt 
väsentligt desamma som för regeringens kompetens, se ovan i 2.2. 
Som exempel får inte heller kommuner eller förvaltningsmyndig-
hets föreskrifter avse t.ex. skatt, exekution, privaträtt – med und-
antag för föreskrifter om s.k. moratorium enligt RF 8 kap. 4 § – och 
naturligtvis inte heller begränsa de medborgerliga fri- och rättighet-
erna.  
 En slags begränsning i materiellt hänseende torde emellertid 
förstås vara att de lägre offentliga organens föreskrifter inte får 
strida mot författningar av högre valör. Bestämmelsen i RF 8 kap. 
18 § – där den formella lagkraftens princip som jag behandlade i 
avsnitt 2.2 kommer till uttryck – gäller i och för sig enligt sin lyd-
else enbart bestämmelser som strider mot lag. Det torde dock vara 
en allmän rättsprincip att en författning av lägre rang inte får strida 
mot en författning av högre valör.30 Som vi kommer att se i avsnitt 
7.2 förutsätter också det s.k. lagprövningsinstitutet att så är fallet.  
 Som en mer informell begränsning i de lägre offentliga organens 
normgivningskompetens kan vidare nämnas att det numera finns en 
uttalad önskan från riksdag och regering att hålla nere antalet för-
fattningar, framför allt från lägre offentliga organ.31 Annorlunda 
uttryckt förväntas kommuner och förvaltningsmyndigheter att an-
vända sin normgivningsmakt med återhållsamhet och urskillning.32 
För förvaltningsmyndigheternas del följer det sagda dessutom ut-
tryckligen av 4 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutred-
ning vid regelgivning. 
 
 
                                                 
30  Se t.ex. Ds 1998:43 Myndigheternas föreskrifter, s. 21; Essen, Ulrik von, 

Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 184; Warnling-Nerep, 
Wiweka, Lagerqvist Veloz Roca, Annika & Reichel, Jane, Statsrättens 
grunder, 4 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2011, s. 10 och s. 202; Ström-
berg, Håkan, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, 3 u., Ju-
ristförlaget i Lund, Lund, 1999, s. 18; Warnling-Nerep, Wiweka, En in-
troduktion till förvaltningsrätten, 10 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2012, 
s. 7; Warnling-Nerep, Wiweka, Vad är rätt?, Norstedts Juridik, Stockholm, 
2012, s. 67. 

31  Se Statskontoret (utg.), Statliga myndigheters reglering av kommunal verk-
samhet. Rapport utarbetad av Statskontoret på uppdrag av Ansvarskom-
mittén, Stockholm, 2005, s. 23.  

32  Se Ds 1998:43 Myndigheternas föreskrifter, s. 32 f. och s. 45-46. 
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2.4.3 Begränsningar avseende rättsverkan   
  
Som vi såg i föregående avsnitt gäller i princip samma materiella 
och formella begränsningar för de lägre offentliga organens norm-
givningskompetens som för regeringens kompetens. En betydelse-
full skillnad mellan regeringens och lägre offentliga organens 
normgivningskompetens finns emellertid när det gäller vilka rätts-
verkningar som en överträdelse av föreskrifterna kan aktualisera. 
För det första får nämligen regeringen enligt RF 8 kap. 3 § st. 1 p. 1 
e c. självständigt sanktionera sina föreskrifter med böter. Någon 
sådan egen möjlighet att – utan medverkan av riksdagen – föran-
stalta om böter har inte lägre offentliga organ.33  
 För det andra har riksdagen enligt RF 8 kap. 3 § st. 2 möjlighet 
att i lag föreskriva även annan rättsverkan än böter för överträdelse 
av en föreskrift som meddelas av regeringen. Bestämmelsen anses 
lägga grunden för s.k. blankettstraffstadganden, där rättsverkan 
anges i lag men brottsbeskrivningen helt eller delvis anges i t.ex. en 
förordning eller en myndighetsföreskrift. På så sätt kan t.ex. över-
trädelse av en gärning som helt och hållet beskrivs i en regerings-
förordning ändå sanktioneras med fängelse. Som framgick i rätts-
fallet NJA 2005 s. 33 tillåter däremot inte ordalydelsen i regerings-
formen att en motsvarande föreskrift från en kommun eller förvalt-
ningsmyndighet förenas med fängelse med genom ett blankett-
straffstadgande.34 I praktiken meddelas emellertid fortfarande så-
dana föreskrifter. Som exempel kan nämnas 14 § i Strålsäkerhets-
myndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:4) om laser och intensivt 
pulserat ljus – genom vilken myndigheten förbjudit innehav eller 
användning av handhållen laser på bl.a. allmän plats – som genom 
ett blankettstraffstadgande i 36 § strålskyddslagen (1988:200) är 
sanktionerad med böter eller fängelse i högst två år. 
 Det anses däremot inte föreligga något hinder mot att en kom-
mun eller förvaltningsmyndighet med stöd av subdelegering fyller 
ut ett blankettstraffstadgande som läggs till grund för förverkande, 
se rättsfallet NJA 2007 s. 918. Med andra ord finns det alltså san-
nolikt inte några konstitutionella betänkligheter mot att t.ex. lag 
(1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. [cit. 
förverkandelagen] föreskriver förverkande som rättsverkan vid 
överträdelse av en gärning som helt och hållet beskrivs i en kom-

                                                 
33  Se Strömberg, Håkan, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, 

3 u., Juristförlaget i Lund, Lund, 1999, s. 82 f.  
34   Se Warnling-Nerep, Wiweka, Lagerqvist Veloz Roca, Annika & Reichel, 

Jane, Statsrättens grunder, 4 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2011,  
  s. 217 f.  
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munal ordningsföreskrift. Den regleringen återkommer jag till i 
avsnitt 3.9.2 och 4.5.2. 
 I samband att möjligheten att förena överträdelser av lägre of-
fentliga organs föreskrifter med olika rättverkningar bör enligt min 
mening några ord också nämnas om s.k. sanktionsavgifter, d.v.s. 
enkelt uttryckt sådana straffliknande ekonomiska sanktioner som 
stipuleras i en författning och som utgår vid t.ex. överträdelse av 
densamma.35 Sådana pålagor, som vare sig är avgifter i vanlig be-
märkelse eller brottspåföljder i traditionell mening, regleras nämli-
gen inte alls i regeringsformen.36 Det förhållandet skulle förstås 
kunna leda tanken till att det är fritt fram för kreativa kommuner 
och förvaltningsmyndigheter att på eget bevåg införa t.ex. ”extra 
fiskeriavgifter”, ”snatteriavgifter” eller ”ordningsstörningsavgifter” 
genom sina ordningsföreskrifter.37 Av allt att döma är det emeller-
tid inte möjligt. I den juridiska litteraturen har det nämligen fram-
hållits att sanktionsavgifter – i vart fall i normgivningshänseende – 
bör jämställas med böter, vilket i enlighet med vad som anförts 
ovan i detta avsnitt alltså utesluter att kommuner och förvaltnings-
myndigheter självständigt föranstaltar om sådana pålagor.38 Jag 
återkommer till sanktionssystemen i avsnitt 3.9 och 4.5. 
 
 
2.5  Begränsningar i normgivningskompetensen p.g.a. 

europeiseringen av svensk rätt 
 
I kapitlet har vi hittills ägnat oss åt att gå igenom möjligheterna att 
delegera normgivningskompentens till lägre offentliga organ med 
hänsyn till bestämmelserna i de svenska grundlagarna. Numera på-
verkas emellertid området också av Sveriges internationella åtag-
anden och anslutningen till EU.  
 För det första begränsas nämligen möjligheten att reglera vissa 
ämnen av Europarådets konvention om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna [cit. Europakon-
ventionen]. Konventionen är numera inkorporerad i svensk rätt 
genom en särskild lag – lagen (1994:1219) om den europeiska kon-
ventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

                                                 
35  Warnling-Nerep, Wiweka, Sanktionsavgifter – särskilt i näringsverksamhet, 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2010, s. 15 f. 
36  Se Warnling-Nerep, Wiweka, Lagerqvist Veloz Roca, Annika & Reichel, 

Jane, Statsrättens grunder, 4 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2011, s. 216. 
37  Avseende ”extra fiskeriavgift”, se Warnling-Nerep, Wiweka, Sanktionsav-

gifter – särskilt i näringsverksamhet, Norstedts Juridik, Stockholm, 2010,  
s. 120. 

38  Se a.a., s. 119, s. 125 och s. 279. 
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grundläggande friheterna – och innehåller bl.a. bestämmelser till 
skydd för privat- och familjeliv, religionsfriheten, yttrandefriheten 
och mötes- och föreningsfriheten. Redan den omständigheten att 
konventionen har ställning som lag innebär förstås att den är direkt 
tillämplig och bindande för svenska offentliga organ. Lagformen 
medför förstås också att författningar av lägre rang, t.ex. förord-
ningar och myndighetsföreskrifter, p.g.a. RF 8 kap. 18 § inte får 
strida mot konventionens bestämmelser. Genom en särskild be-
stämmelse i RF 2 kap. 19 § förbjuds emellertid dessutom även 
normgivning i form av lag i strid med konventionens bestämm-
elser.39 I praktiken innebär alltså Europakonventionens ställning i 
svensk rätt att dess skyddsbestämmelser inte får begränsas på lägre 
konstitutionell nivå än grundlag.40 
 För det andra påverkas den nationella normgivningskompetens-
en också av Sveriges medlemskap i EU. I samband med anslut-
ningen antog nämligen riksdagen en särskild lag – lag (1994:1500) 
med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen – 
varigenom hela det unionsrättsliga regelverket införlivades i vår 
rättsordning. Samtidigt avstod riksdagen sin normgivningsmakt till 
EU inom de områden som regleras i unionsrätten. Det innebär att 
unionsrätten i enlighet med den s.k. företrädesdoktrinen numera har 
företräde framför svensk rätt på de områden där riksdagen har läm-
nat över kompetens till EU.41 Doktrinen – som har kommit till ut-
tryck i bl.a. art. 288 i Fördraget om den Europeiska unionens funkt-
ionssätt och EU-domstolens praxis i rättsfallen Costa mot 
E.N.E.L.,42 Internationale Handelsgesellschaft43 samt Simmenthal44 

                                                 
39  Bestämmelsen omfattar i och för sig inte författningar som utfärdats före 1 

januari 2005, men dessa förutsätts å andra sidan ges en s.k. konventionskon-
form tolkning d.v.s. tolkas i ljuset av konventionen, se Warnling-Nerep, 
Wiweka, Lagerqvist Veloz Roca, Annika & Reichel, Jane, Statsrättens 
grunder, 4 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2011, s. 164. Det kan inte ute-
slutas att en sådan tolkning kan bli aktuell avseende mycket tidiga ordnings-
föreskrifter enligt ordningslagen, som ju trädde i kraft redan den 1 april 
1994. Några sådana föreskrifter – som fortfarande gäller – har jag emellertid 
inte fått kännedom om inom ramen för detta arbete. 

40  För övrigt skulle dock sannolikt även en inskränkning i grundlag vara pro-
blematisk med hänsyn till konventionens bakgrund som internationell över-
enskommelse och dess särskilda ställning inom EU.  

41  Se Bohlin, Alf & Warnling-Nerep, Wiweka, Förvaltningsrättens grunder, 2 
u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2007, s. 369 f.  

42  Se mål 6/64 Costa mot E.N.E.L. (REG 1964, s. 585; svensk specialutgåva, 
volym 1). 

43  Se mål 11/70 Internationale Handelsgesellschaft mot Einfuhr- und Vorrats-
stelle für Getreide (REG 1970, s. 1125; svensk specialutgåva, volym 1). 

44  Se mål 106/77 Amministrazione delle Finanze dello Stato mot Simmenthal 
(REG 1978, s. 629; svensk specialutgåva, volym 1). 
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– innebär att ett medlemsland inte får utfärda några nya bestämm-
elser som är oförenliga med unionsrätten.  
 Även vid föreskrifter som i och för sig är förenliga med unions-
rätten är emellertid viss försiktighet påkallad. EU-domstolens 
praxis innebär nämligen också att nationella normgivare så att säga 
inte heller får upprepa innehållet i unionsrätten i nationell normgiv-
ning, eftersom det kan skapa tvivel om reglernas ursprung och 
rättsliga effekt.45 I praktiken återger emellertid ibland föreskrifter 
från lägre offentliga organ stora delar av texten från t.ex. bakom-
liggande EU-förordningar. Som exempel kan nämnas Transport-
styrelsens föreskrifter (TSFS 2010:57) om luftfartsskydd vid flyg-
platser, som i mycket hög utsträckning återger innehållet i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 
mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten 
och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002. 
 Möjligen är dock utrymmet för nationell normgivning på ordn-
ingsområdet något större än på många andra områden – i synnerhet 
jämfört med t.ex. jordbruksområdet eller området för den fria rör-
ligheten i unionen – med hänsyn till att upprätthållande av ordn-
ingen enligt art. 4.2 i Fördraget om Europeiska unionen i princip 
fortfarande är varje medlemsstats eget ansvar. Mot bakgrund av 
den varierande flora av frågor som ordningsföreskrifter anses 
kunna reglera i svensk rätt, ett förhållande som avhandlas i nästa 
kapitel, kan man emellertid inte bortse från risken att bestämmels-
erna kan komma att beröra unionsrättsliga intressen. Även norm-
givare på ordningsområdet måste alltså numera noga bevaka hur 
unionsrätten, inklusive den utveckling som sker genom EU-dom-
stolens praxis, utvecklas.46 
 

 
2.6 Sammanfattning 
 
I kapitlet har vi sett hur regeringsformen drar en skarp skiljelinje 
mellan beslut i enskilda fall och normer. Det konstaterades därvid 
att sådana föreskrifter som är föremål för detta arbete – d.v.s. till 
var och en riktade bestämmelser om ordningen på offentlig plats, i 
hamnar och på flygplatser samt avseende användingen av pyro-
tekniska varor – utan undantag torde vara att anse som normer. 
Rätten att meddela sådana föreskrifter – normgivningskompetensen 
– tillkommer vid regeringsformens fördelning av densamma initialt 
riksdagen. 

                                                 
45   Se Ds 1998:43 Myndigheternas föreskrifter, s. 56 och s. 85.  
46  Se Ds 1998:43 Myndigheternas föreskrifter, s. 30. 
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 Riksdagen kan emellertid i vissa fall – och under vissa förutsätt-
ningar – delegera kompetensen till regeringen som, efter riks-
dagens bemyndigande, i sin tur kan delegera vidare densamma till 
lägre offentliga organ t.ex. förvaltningsmyndigheter och kom-
muner. I andra fall är dock sådan delegation förbjuden. Avgörande 
i så motto är inte minst vilket ämne som föreskrifterna behandlar. 
Föreskrifter från kommuner eller förvaltningsmyndigheter får t.ex. 
inte avse frågor om skatt eller begränsa de grundläggande fri- och 
rättigheterna. Dessutom måste alla nationella normgivare numera 
beakta de begränsningar i normgivningskompetensen som följer av 
europeiseringen av svensk rätt. 
 Slutligen har vi i kapitlet sett att föreskrifter från lägre offentliga 
organ – till skillnad mot bestämmelser i en regeringsförordning – 
inte synes kunna sanktioneras med fängelsestraff ens med riks-
dagens medverkan, d.v.s. genom ett s.k. blankettstraffstadgande. 
Däremot förefaller regeringsformen tillåta att sådana föreskrifter 
sanktioneras med böter och förverkande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O R D N I N G S F Ö R E S K R I F T E R 
 

   

 

19 

3.  Ordningen på offentlig plats, i hamnar 
och avseende användningen av  

  pyrotekniska varor 
 
 
 
3.1 Allmänt om författningen och bemyndigandena att 

meddela ordningsföreskrifter 
 
De grundläggande bestämmelserna om den allmänna ordningen i 
Sverige finns i ordningslagen. Lagen trädde i kraft år 1994 efter 
drygt 16 års lagstiftningsarbete och ersatte då 1958 års allmänna 
ordningsstadga,47 1956 års lag om allmänna sammankomster48 och 
1874 års förordning angående hamnordningar och andra ordnings-
föreskrifter för allmänna hamnarna i riket.49 De författningarna 
hade nämligen med tiden visats sig vara både otidsenliga och brist-
fälliga.50 Ett huvudsyfte med lagen var därvid att passa in ordnings-
lagstiftningen i normsystemet enligt 1974 års regeringsform. Som 
nämndes i föregående kapitel tillhör frågor om ordningen det prim-
ära lagområdet, varför de enligt regeringsformens fördelning av 
normgivningsmakten antingen måste regleras direkt i lag eller de-
legeras med stöd i lag. Såvitt är av intresse i detta arbete medförde 
ordningslagen däremot inte några avsevärda materiella förändringar 
i förhållande till den tidigare regleringen. Det innebär att den om-
fattande äldre rättspraxis som utbildats kring ordningsföreskrifter i 
allt väsentligt fortfarande är relevant.51 
 Ett annat syfte med ordningslagen var att samla rikets ordnings-
lagstiftning i en sammanhållen, överskådlig och lättillgänglig lag.52 
I linje med det innehåller ordningslagen numera fem kapitel med 
bestämmelser om allmänna sammankomster, offentliga tillställ-
ningar, allmän ordning och säkerhet, ordning och säkerhet i viss 
kollektiv persontrafik samt – sedan 2009 – några särskilda be-
stämmelser avseende vissa idrottsarrangemang. Bestämmelserna 
inom området allmän ordning och säkerhet är emellertid påtagligt 
allmänt hållna och omfattar i stora drag bara några få regler om 
                                                 
47  SFS-nummer 1956:217. 
48  SFS-nummer 1956:618. 
49  SFS-nummer 1874 nr 26 s. 11. 
50  Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 161 f. 
51  Se a. prop., s. 9, s. 43 och s. 142. När jag hänvisar till sådan äldre praxis 

använder jag emellertid – för enkelhetens skull – ordningslagens termino-
logi. 

52  Se a. prop., s. 44 f. 
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brunnar, brister på byggnader, sprängning och användningen av 
pyrotekniska varor. Återhållsamheten är avsiktlig. I förarbetena till 
ordningslagen framhölls nämligen att behovet av ytterligare be-
stämmelser om ordningen kan variera med hänsyn till de skriftande 
lokala förhållandena i Sverige – t.ex. mellan storstäder och lands-
ortskommuner – varför det ansågs lämpligare att överlämna den 
närmare normgivningen till något lokalt organ än att reglera saken i 
lag.53  
 Följaktligen togs i ordningslagen – närmare bestämt i OL 3 kap. 
8-10 §§ – in ett antal bemyndiganden till regeringen eller, efter 
regeringens bemyndigande, en kommun att meddela de ytterligare 
föreskrifter som behövs för att upprätthålla ordningen på offentlig 
plats, i hamnar och för att förhindra skador till följd av använd-
ningen av pyrotekniska varor.54 Som motiv för att anförtro just 
kommunerna den aktuella normgivningen anfördes att det fanns en 
lång historisk tradition av att kommunerna meddelade sådana be-
stämmelser.55 Det ansågs emellertid inte motiverat att ge kommun-
erna normgivningsmakt över andra hamnar än kommunala, t.ex. 
statliga. För sådana områden anförtroddes istället länsstyrelsen 
normgivningskompetensen.56  
 Det kan tilläggas att det i förarbetena till ordningslagen är täm-
ligen uppenbart att det aldrig var tänkt att regeringen skulle utnyttja 
möjligheten att själv meddela lokala föreskrifter. Tvärtom synes det 
ha förutsatts att regeringen skulle delegera hela sin kompetens en-
lighet normgivningsbemyndigandena vidare till kommunerna och 
länsstyrelserna.57 Så har också skett genom förordningen 

                                                 
53  Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 139 f. och s. 174. 
54  Det kan nämnas att det före grundlagsändringen den 1 januari 2011 förelåg 

viss osäkerhet huruvida dessa tre bemyndiganden var fullt ut grundlagsen-
liga. Bakgrunden var i korthet att dåvarande RF 8 kap. 7 § var utformad så 
att den räknade upp de ämnen – t.ex. ordningen på allmän plats – inom vilka 
delegation till regeringen var möjlig, varvid bemyndigandena i ordnings-
lagen kunde uppfattas som mer vittgående än ämnet i regeringsformen, se 
Strömberg, Håkan, Några kommentarer till ordningslagen, FT 1994 s. 1-19, 
på s. 12 f. Se dock Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stock-
holm, 2000, s. 148 f. Numera har emellertid, som nämndes i avsnitt 2.2 och 
som jag återkommer till i avsnitt 3.3.2, uppräkningen av ämnen tagits bort ur 
RF 8 kap. och ersatts av principen att delegation är tillåten om inte reger-
ingsformen uttryckligen förbjuder det, se prop. 2009/10:80 En reformerad 
grundlag, s. 221 f. Det synes innebära att frågan om bemyndigandenas för-
enlighet med bestämmelserna i regeringsformen numera är överspelad.  

55  Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 42. 
56  Se a. prop., s. 163. 
57  Se t.ex. a. prop. där departementschefen i princip genomgående talar om att 

bemyndiga kommunerna respektive länsstyrelsen att meddela ordningsföre-
skrifter. 
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(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser 
att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen [cit. FOL]. Mot 
bakgrund av det kommer jag fortsättningsvis att enbart hänvisa till 
normgivningsbemyndigandena i lagen om det inte av någon anled-
ning är särskilt påkallat att också omnämna den aktuella förord-
ningen. 
 
 
3.2  Begreppet ordning  
 
Innan normgivningsbemyndigandena i ordningslagen behandlas 
närmare bör enligt min mening några rader först ägnas åt en ange-
lägenhet av terminologisk art, nämligen vad ordning egentligen är. 
Det kan därvid konstateras att begreppet synes vara något av ett 
standardbegrepp i svensk rätt och förekommer i många författ-
ningar inom flera rättsområden. Som blott några exempel kan näm-
nas 16 kap. brottsbalken (1962:700) [cit. BrB], 5 kap. rätte-
gångsbalken (1942:740) [cit. RB], 13 § polislagen, 8 kap. 7 a § 
utlänningslagen (2005:716) och LuftfL 6 kap. 16 §. Begreppet är 
naturligtvis också centralt i ordningslagen. Någon definition av 
begreppet finns emellertid inte, vare sig i ordningslagen eller i nå-
gon annan författning. Innebörden av uttrycket synes dessutom 
variera mellan de nämnda författningarna. Gemensamt för dem alla 
förefaller dock vara att ordning anses råda när det finns en relativt 
trygg, säker och friktionsfri samlevnad medborgare emellan.58 Ett 
problem med den definitionen är förstås att den i praktiken är täm-
ligen intetsägande. I brist på annat ger den emellertid möjlighet att i 
vart fall ana konturerna av begreppet ordning. 
 Trots att innebörden av begreppet ordning alltså i viss mån är 
oklar, görs det ibland på ordningsområdet försök att upprätthålla en 
skillnad mellan begreppen ordning och allmän ordning. Som ex-
empel kan nämnas att det i förarbetena till luftfartslagen framhölls 
att ordningsföreskrifterna på en flygplats – som jag återkommer till 
i kapitel 4 – inte skulle ta sikte på att reglera ”den allmänna ordn-
ingen” utan enbart ”ordningen på flygplatsen.”59 Samtidigt förut-
sattes emellertid bestämmelserna i allt väsentligt reglera samma 

                                                 
58  Se prop. 2009/10:95 Luftfartens lagar, s. 120 f.; Prop. 1992/93:210 om ny 

ordningslag m.m., s. 158; Berggren, Nils-Olof, Polislagen: En kommentar, 9 
u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2011, s. 27 ff.; Norée, Annika, Laga be-
fogenhet - Polisens rätt att använda våld, Jure, Stockholm, 2000, s. 61. Se 
också rättsfallen RH 2005:30 och NJA 1989 s. 308 där begreppet ordning 
diskuteras. 

59  Se SOU 1999:42 Ny luftfartslag. Slutbetänkande från Lufträttsutredningen, 
s. 239 f. 
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ordningsfrågor som kommunala ordningsföreskrifter, som enligt 
ordningslagens lydelse – se nästa avsnitt – avser den allmänna ord-
ningen.60 I praktiken synes alltså de två begreppen, i vart fall såvitt 
är av intresse i detta arbete, avse samma sak. Av den anledningen 
har jag inte funnit det påkallat att i arbetet upprätthålla någon skill-
nad mellan om ett bemyndigande avser den allmänna ordningen 
eller bara ordningen.  
 
 
3.3 Föreskrifter om den allmänna ordningen på  
  offentlig plats  
 
3.3.1 Allmänt  
 
Som antyddes i avsnitt 3.1 innehåller ordningslagen ett flertal be-
myndiganden avseende ordningsfrågor till kommunerna. Det utan 
tvekan mest betydelsefulla torde därvid vara OL 3 kap. 8 §, som 
ger kommunerna rätt att meddela de ytterligare föreskrifter för 
kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den 
allmänna ordningen på offentlig plats. Det allmänt hållna bemynd-
igandet är enligt förarbetena avsett att ge utrymme för lokal norm-
givning i alla frågor där sådan kan behövas.61 Sannolikt är det 
också ett av de mest vittgående bemyndiganden som finns till 
kommunerna.62 Bemyndigandet är emellertid inte full så vidsträckt 
som förarbetsuttalandet antyder eftersom kommunernas normgiv-
ningsmakt förstås också begränsas av regeringsformens fördelning 
av normgivningskompetensen och europarätten, vilket avhandlades 
i föregående kapitel. Därtill kringskärs kommunernas kompetens 
också i åtminstone tre olika riktningar redan av ordningslagen be-
stämmelser.  
 För det första måste nämligen föreskrifterna enligt bemyndig-
andet avse s.k. offentligt plats i kommunen och för det andra måste 
de vara påkallade av ordningsskäl. Den närmare innebörden av 
dessa två rekvisit återkommer jag till i avsnitt 3.3.2 och 3.3.3. För 
det tredje reduceras bemyndigandets omfattning också av be-
stämmelsen i OL 3 kap. 12 §, som stadgar att normgivning med 
stöd av ordningslagen inte får angå förhållanden som är eller kan 

                                                 
60  Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 138 f. 
61  Se Åberg, Kazimir, Ordningslagen: kommentarer och rättspraxis, 3 u., 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2010, s. 175. 
62  Se Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 

132; Åberg, Kazimir, Ordningslagen: kommentarer och rättspraxis, 3 u., 
Norstedts Juridik, Stockholm, 2010, s. 175. 
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regleras på något annat sätt. Den bestämmelsen behandlar jag i 
avsnitt 3.6.  
 Det kan i sammanhanget nämnas att normgivningsmakten – 
enligt bemyndigandets lydelse – också begränsas av att det ska vara 
frågan om ytterligare föreskrifter. Enligt förarbetena avsågs det 
uttrycket garantera att en kommun inte skulle kunna meddela före-
skrifter som strider mot ordningslagen, utan enbart bestämmelser 
som antingen går längre än lagens bestämmelser eller som mer i 
detalj preciserar vad som föreskrivs i lagen.63 Strängt taget torde 
det emellertid enligt min mening vara överflödigt att uppställa ett 
sådant krav i bemyndigandet. Att föreskrifterna inte får strida mot 
lagen följer nämligen redan av RF 8 kap. 18 § – den formella lag-
kraftens princip – som behandlades i avsnitt 2.2. Dessutom innebär 
även den i föregående stycke nämnda regleringen i OL 3 kap. 12 § 
att bestämmelserna inte får strida mot ordningslagen. På sätt och 
vis är det alltså frågan om en tredubbel reglering av samma sak. Jag 
har därför – till förekommande av upprepningar – inte funnit det 
påkallat att i arbetet, utöver detta omnämnande, ägna det rekvisitet 
någon närmare behandling.  
 
 
3.3.2 Offentlig plats 
 
Som nämndes i föregående avsnitt begränsas kommunernas norm-
givningskompetens enligt OL 3 kap. 8 § också i geografiskt hänse-
ende, närmare bestämt genom att ordningsföreskrifterna enbart får 
avse s.k. offentlig plats i kommunen. Det begreppet, som är ex-
klusivt för ordningslagen, tillkom under förarbetena som ersättning 
för den tidigare använda termen allmän plats.64 Uttrycket allmän 
plats hade nämligen med tiden kommit att få delvis olika innebörd i 
olika författningar, varför det till förekommande av förväxlingar 
ansågs olämplig att fortsätta att använda det begreppet i den nya 
lagen.65 
 Vad som är en offentlig plats räknas utförligt upp i OL 1 kap. 2 
§, nämligen allmänna vägar, gator, vägar, torg, parker och andra 
platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har 
upplåtits för sitt ändamål, områden som i detaljplan redovisas som 
kvartersmark för hamnverksamhet, om de har upplåtits för detta 
ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt andra landom-

                                                 
63  Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 283 f.  
64  Se a. prop., s. 55. 
65  Se Åberg, Kazimir, Ordningslagen: kommentarer och rättspraxis, 3 u., 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2010, s. 18. 
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råden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för all-
män trafik. Som framgår av definitionen har utrycket offentlig plats 
alltså delvis knutits till kommunernas detaljplan enligt plan- och 
bygglagen (2010:900) och till väglagstiftningen, främst i form av 
väglagen (1971:948) och vägförordningen (2012:707). Det innebär 
att det i många fall tämligen enkel går att utläsa på upprättade kar-
tor vilka områden som är offentlig plats.66  
 I andra fall kan det emellertid vara svårare att avgöra om en 
plats är offentlig eller inte. Som exempel kan nämnas allmänna 
kommunikationsanläggningar som t.ex. järnvägsstationer, färje-
terminaler och flygplatser. I princip är det i och för sig frågan om 
sådana ”andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvar-
ande används för allmän trafik” och som därför enligt OL 1 kap. 2 
§ st. 1 p. 4 är offentlig plats. De områden dit allmänheten enbart har 
tillträde efter att ha löst biljett eller som det annars ställs upp sär-
skilda krav för att få vistas på anses emellertid inte vara offentlig 
plats.67 Inte heller alla områden dit allmänheten har tillträde utan 
biljett eller motsvarande är emellertid upplåtna för allmän trafik. 
Som exempel kan nämnas vänthallar, som till sin karaktär främst är 
avsedda att användas av de resande. Sådana är därför som huvud-
regel inte heller offentlig plats. I förarbetena påpekades dock att 
bedömningen av sådana platser torde bli en annan om de även in-
nehåller t.ex. butiker, restauranger och serviceinrättningar.68 De är 
då trots allt att anse som offentlig plats. I linje med det sagda be-
traktas t.ex. Centralstationen i Stockholm som en offentlig plats.69  
 Som synes kan det alltså ibland blir nödvändigt att göra en be-
dömning i flera led för att avgöra vad som är – eller inte är – en 
offentlig plats enligt OL 1 kap. 2 § st. 1.  Som lätt kan inses torde 
emellertid ordningsföreskrifter från tid till annan även vara på-
kallade på andra platser än på sådana som enligt definitionen i ord-
ningslagen utgör offentlig plats. Av den anledningen har kom-
munen – genom en regel i OL 1 kap. 2 § st. 2 – förlänats möjlighet 
att under vissa förutsättningar utvidga ordningsföreskrifternas geo-
grafiska tillämpningsområde. Med stöd av lagrummet får kommun-
en föreskriva att t.ex. lekplatser, campingplatser, badplatser, järn-
vägsområden, begravningsplatser och andra sådana för allmänheten 
tillgängliga områden ska jämställas med offentlig plats vid tillämp-
ning av lokala ordningsföreskrifter.  

                                                 
66  Se Åberg, Kazimir, Ordningslagen: kommentarer och rättspraxis, 3 u., 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2010, s. 23. 
67  Se Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 34; 

Prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 237 f. 
68  Se a. prop., s. 239. 
69  Se a. prop., s. 59 f. 
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 Riktigt hur långt den möjligheten sträcker sig synes något 
oklart. I förarbetena till ordningslagen framhölls visserligen att 
kommunerna – som det får förstås av konstitutionella skäl – inte 
fick utvidga tillämpningsområdet till andra områden än sådana som 
var allmän plats enligt den dåvarande delegationsbestämmelsen i 
RF 8 kap. 7 § st. 1 p. 5.70 Som påpekades i avsnitt 2.2. är emellertid 
enumerationen av delegerbara ämnen numera borttagen ur reger-
ingsformen, varför det är säkert vilken relevans det uttalandet har. 
Möjligen innebär ändringen i regeringsformen att kommunernas 
kompetens att utvidga tillämpningsområdet är något större numera. 
I vilket fall torde emellertid föreskrifternas möjliga geografiska 
tillämpningsområde fortfarande begränsas av bestämmelsen i OL 3 
kap. 12 §, något som jag återkommer till i avsnitt 3.6. 
 
 
3.3.3 Påkallade ur ordningssynpunkt  
 
En annan begränsning i kommunernas normgivningskompetens 
med stöd av OL 3 kap. 8 § är – som nämndes i avsnitt 3.3.1 – att 
ordningsföreskrifterna ska behövas för att upprätthålla ordningen. 
Det innebär förstås en påtaglig inskränkning i bemyndigandets sak-
liga tillämpningsområde. Begränsningen är emellertid viktig ef-
tersom den förebygger att andra syften än ordningsskäl smyger sig 
in i en kommuns ordningsföreskrifter.  
 Den risken synes vara särskilt påtaglig vid reglering av s.k. 
torghandel, där t.ex. omsorg om den lokala handeln ibland före-
faller påverka utformningen av ordningsföreskrifterna. Som ex-
empel kan nämnas regeringsbeslut 1989-05-17, där en kommun 
genom en ordningsföreskrift hade begränsat torghandelsutbudet till 
livsmedel, lantbruks- trädgårds- och skogsprodukter samt alster av 
inhemsk husslöjd och inhemskt hantverk. Regeringen fann – föga 
förvånande – en sådan begränsning av varusortimentet inte var på-
kallad ur ordningssynpunkt. Ställningstagandet har bekräftats i sen-
are praxis, se t.ex. regeringsbeslut 1993-12-09 och 1995-02-09. 
Som följer av rättsfallet RÅ 1957 ref. 47 är det emellertid inte helt 
uteslutet att en begränsning av varuutbudet någon gång kan vara 
påkallad av ordningsskäl, t.ex. då det fysiska utrymmet för handel 
på en plats är mycket begränsat. En begränsning av utbudet med 
hänvisning till visst nationellt ursprung på produkterna – som före-
kom i 1989 års regeringsbeslut ovan – skulle emellertid numera 

                                                 
70  Åberg, Kazimir, Ordningslagen: kommentarer och rättspraxis, 3 u., 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2010, s. 29. 
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under alla omständigheter vara oförenlig med unionsrätten, se av-
snitt 2.5.  
 Ett annat syfte som ibland synes smyga sig in i föreskrifterna 
förefaller vara omsorg om naturen. Som exempel kan nämnas reg-
eringsbeslut 1995-06-01, där en kommun genom en ordningsföre-
skrift bl.a. hade förbjudit ridning i sanddyner och liknade ömtålig 
strandnära mark. Regeringen fann att inte heller en sådan bestämm-
else var påkallad ur ordningssynpunkt. I lägre myndighetspraxis 
har en kommunal föreskrift med förbud mot tiggeri på offentlig 
plats upphävts av länsstyrelsen med hänvisning till att bestämm-
elsen inte behövdes för att upprätthålla ordningen på offentlig 
plats.71 
 
 
3.4 Föreskrifter om användningen av  
  pyrotekniska varor 
 
I förarbetena till ordningslagen behandlades – utöver frågan om 
ordningen på offentlig plats – också frågan om användningen av 
pyrotekniska varor, t.ex. fyrverkerier, i tätortsmiljöer tämligen in-
gående. Å ena sidan ansågs något generellt förbud mot användning 
av sådana inte vara påkallat. Å andra sidan ansågs inte heller möj-
ligheten att reglera saken med stöd av bemyndigandet i OL 3 kap. 8 
§ vara helt tillfredställandende, inte minst p.g.a. att den bestämm-
elsen – som vi såg i avsnitt 3.3 – i princip bara är tillämplig på of-
fentlig plats.72 Som lät sig anas i avsnitt 3.1, blev den lagtekniska 
konstruktionen därför istället tvådelad. För det första togs i OL 3 
kap. 7 § in en lagregel med innebörden att pyrotekniska varor inte 
får användas utan tillstånd av polismyndigheten, om användningen 
med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga om-
ständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd 
olägenhet för person eller egendom. Den regeln gäller överallt i 
hela riket och oavsett om det är frågan om en offentlig plats eller 
inte. 
 För det andra infördes genom OL 3 kap. 9 § en möjlighet för 
kommunerna att meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för 
att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av 
användningen av pyrotekniska varor.73 Bemyndigandet ger kom-

                                                 
71  Se Länsstyrelsen i Västmanlands läns beslut 2011-04-26 i ärende nr.  
 213-1208-11.  
72  Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 116 ff. 
73  Vad gäller begreppet ”ytterligare föreskrifter” hänvisas till vad som ovan 

sagts i samband med behandlingen av OL 3 kap. 8 §, se avsnitt 3.3.1.  
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munen möjlighet att t.ex. införa krav på polismyndighetens tillstånd 
för användning av fyrverkerier vid särskilt känsliga platser som 
sjukhus eller vårdhem.74 Totalförbud mot pyrotekniska varor anses 
emellertid enbart få förekomma i undantagsfall, t.ex. avseende s.k. 
innertorg eller i gallerior där risken för att människors hälsa skadas 
till följd av användningen typiskt sett är mer påtaglig.75 
 Som torde ha framträtt ovan har möjligheten för kommunen att 
meddela bestämmelser avseende användningen av pyrotekniska 
varor ett nära samband med möjligheten att utfärda regler med stöd 
av det allmänna bemyndigandet i OL 3 kap. 8 §. Inget synes hindra 
att kommunerna tar in dessa bestämmelser i en och samma ordn-
ingsföreskrift, något som i praktiken förefaller vara vanligt före-
kommande.76 Det är emellertid enligt min mening önskvärt att det i 
så fall anges vilka föreskrifter som meddelas med stöd av respekt-
ive bemyndigande. 
 
 
3.5 Föreskrifter om ordningen i hamnar 
 
I Sverige finns åtskilliga hamnar, såväl kommersiella som industri-, 
fiske- och fritidshamnar. Vissa ägs eller förvaltas av kommunerna 
medan andra står under statligt eller privat huvudmannaskap.77 Sjö-
fartsverket har med stöd av en särskild lag och förordning – lagen 
(1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän far-
led och allmän hamn och förordningen (1998:898) om inrättande, 
utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn – be-
slutat att några av hamnarna ska vara s.k. allmänna hamnar, vilket 
bl.a. innebär att hamnarna är skyldiga att ta emot båttrafik som sö-
ker sig till hamnen.78 Dessa hamnar har typiskt sett en betydande 
kommersiell trafik och en omfattande godshantering. För alla 
hamntyper, men som lätt kan förstås särskilt för de allmänna ham-
narna, kan det finnas ett behov av att reglera ordningen i hamnen. 
Som exempel kan nämnas trafikföreskrifter för ankommande och 
avgående fartyg samt regler om förtöjning, förhalning, förflyttning, 

                                                 
74  Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 284. 
75  Se a. prop., s. 123. 
76  Se Åberg, Kazimir, Ordningslagen: kommentarer och rättspraxis, 3 u., 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2010, s. 189. 
77  Se Lindqvist, Ulf, Kommunala befogenheter, 7 u., Norstedts Juridik, Stock-

holm, 2011, s. 290.  
78  Se Åberg, Kazimir, Ordningslagen: kommentarer och rättspraxis, 3 u., 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2010, s. 190 f. 
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lastning, lossning, dykning och uppläggning av gods.79 Detta för-
hållande uppmärksammades i förarbetena till ordningslagen. Mot 
bakgrund av de olikartade förhållandena i de olika hamnarna, an-
sågs det emellertid även i detta fall lämpligast att låta saken bli fö-
remål för någon form av lokal normgivning.80 
 Behovet av ordningsföreskrifter i hamnar kan i och för sig till 
viss del tillgodoses redan genom föreskrifter med stöd av kommun-
ens allmänna bemyndigande i OL 3 kap. 8 §. Hela hamnområdet 
torde emellertid mycket sällan vara offentlig plats, se ovan 3.3.2.81 
I ordningslagen togs därför in ett särskilt bemyndigande – OL 3 
kap. 10 § – till kommunerna att meddela de föreskrifter om ordn-
ingen och säkerheten i kommunala hamnar som behövs med hän-
syn till den verksamhet som bedrivs i hamnen. Bemyndigandet 
avser alla områden i hamnen, oavsett om det är frågan om en of-
fentlig plats eller inte. Det ansågs däremot inte motiverat att ge 
kommunerna normgivningsmakt över alla hamnar i kommunen.82 
Istället förlänades länsstyrelsen normgivningsmakten avseende 
andra hamnar än sådana som ägs av kommunen eller av ett av 
kommunen helägt företag, t.ex. statliga eller privata hamnar. Med 
andra ord fördelas normgivningsmakten i de svenska hamnarna 
utifrån vem som faktiskt äger eller förvaltar hamnen.83 Som ex-
empel är Helsingborgs kommun normgivare avseende ordningen i 
Helsingborgs hamn – som förvaltas av ett av kommunen helägt 
aktiebolag – medan Länsstyrelsen i Skåne län får meddela ordn-
ingsföreskrifter för Malmö hamn, som ägs av kommunen jämte ett 
antal andra aktörer.84  
 I likhet med föreskrifterna om användingen av pyrotekniska 
varor blev alltså även den lagtekniska lösningen för hamnarna två-

                                                 
79  Se Svenska kommunalförbundet (utg.), Lokala hamnföreskrifter, 1995, 

cirkulär 1995:131, s. 1. 
80  Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 285. 
81  Se också rättsfallet RÅ 1983 2:32, där HFD konstaterade att en båtupplägg-

ningsplats i en hamn inte omfattades av lokala ordningsföreskrifter då den 
inte var offentlig plats. 

82  Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 163.  
83  Huruvida hamnen enligt Sjöfartsverkets beslut är allmän eller inte saknar 

däremot numera betydelse. Ordningslagen skiljer sig i så motto från den ti-
digare hamnordningsförordningen – se ovan – där normgivningskompeten-
sens fördelning var beroende av hamnens karaktär i det avseendet, se prop. 
1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 157 f. 

84  Se Hamnordning (12FS 2012:71) för Helsingborgs stad och Länsstyrelsen i 
Skåne läns ordnings- och säkerhetsföreskrifter (12FS 2000:5) för Malmö 
hamn inklusive Limhamns norra hamn. Som jag kommer att återkomma till 
nedan i kapitel 5 synes emellertid Malmö kommun oaktat det fortfarande 
kunna meddela ordningsföreskrifter för allmän plats i hamnen enligt det 
allmänna bemyndigandet i OL 3 kap. 8 §. 
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delad, men in genom en fördelning mellan lag och lägre föreskrifter 
utan genom att normgivningskompetensen delades upp på två olika 
lägre offentliga organ. Avslutningsvis bör det påpekas att även om 
det inte uttryckligen anges i normgivningsbemyndigandet, torde det 
vara självklart att den kommunala normgivningskompetensen även 
i hamnarna är begränsad till den egna kommunens territoriella om-
råde.85 Motsvarande gäller av allt att döma länsstyrelsens kompe-
tens, som i enlighet med 1 § förordningen (2007:825) med läns-
styrelseinstruktion är begränsad till det egna länet.  
 
 
3.6     Allmänna begränsningar för alla föreskrifter med         
  stöd av ordningslagen   
 
3.6.1 Allmänt  
 
Som vi sett ovan innehåller vart och ett av de tre bemyndigandena i 
OL 3 kap. 8-10 §§ vissa begränsningar i det normgivande organets 
kompetens, t.ex. att föreskrifterna bara får avse offentlig plats eller 
att de måste syfta till att förhindra att människors hälsa eller egen-
dom skadas. Lästa var för sig ger emellertid dessa bestämmelser så 
att säga inte hela bilden. Genom OL 3 kap. 12 § begränsas nämlig-
en möjligheterna för en kommun eller länsstyrelse att reglera ett 
förhållande genom ordningsföreskrifter ytterligare. Bestämmelsen 
innebär för det första att föreskrifterna inte får angå förhållanden 
som redan är reglerade i ordningslagen eller någon annan författ-
ning eller som kan regleras på något annat sätt. För det andra får 
föreskrifterna inte heller lägga onödigt tvång på allmänheten eller 
annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Ut-
tryck på ett annat sätt innebär det att även om en kommun eller 
länsstyrelse i och för sig synes kunna meddela en viss föreskrift 
enligt t.ex. OL 3 kap. 8 § är den likväl förhindrad att göra det om 
bestämmelsen t.ex. lägger onödigt tvång på allmänheten. För att ge 
en rättvisande bild måste alltså de olika normgivningsbemyndig-
andena i ordningslagen läsas tillsammans med bestämmelsen i OL 
3 kap. 12 §.  
 Som lätt kan inses ger emellertid de i OL 3 kap. 12 § använda 
rekvisiten – t.ex. onödigt tvång eller obefogade inskränkningar – i 
praktiken föga vägledning med avseende på vilka föreskrifter som 
faktiskt är tillåtna eller inte. Vad som är onödigt eller obefogat 
torde det ju i allmänhet råda delade meningar om. Istället är det 

                                                 
85  Se Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000,  

s. 176. 
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främst genom praxis – som på området får sägas vara tämligen rik-
lig – som gränserna för de lägre organens normgivningsmakt kan 
skönjas.86 Av den anledningen innehåller detta avsnitt i stor ut-
sträckning hänvisningar till och återgivande av praxis. Med hänsyn 
till arbetets begränsade omfattning har det emellertid inte varit möj-
ligt att gå in på varje enskild fråga i detalj. Istället har jag ställt i 
centrum att försöka återge huvuddragen av rättsläget.  
 

3.6.2 Förhållanden som är reglerade på annat sätt 

Som nämndes ovan är en av begränsningarna för en kommun eller 
länsstyrelse att meddela ordningsföreskrifter att bestämmelserna 
inte får angå förhållanden som redan är reglerade i ordningslagen 
eller någon annan lag. Satsen har fått en något olycklig avfattning. 
För det första synes nämligen begränsningen att föreskrifterna inte 
får angå förhållanden som är reglerade i lag nämligen strängt taget 
vara onödig. Det förhållandet att en ordningsföreskrift inte kan 
ändra på innehållet i en lag följer ju – som påpekades i avsnitt 2.2 
och 3.3.1 – redan av RF 8 kap. 18 §. För det andra synes villkoret 
att föreskrifterna inte får angå förhållanden som är reglerade enligt 
någon annan författning innebära en synnerligen påtaglig begräns-
ning i normgivningskompetensen. Antalet författningar i Sverige 
kan ju räknas i tusental och omspänner nära nog alla tänkbara för-
hållanden. 
 Enligt förarbetena till ordningslagen är emellertid den senare 
formuleringen inte avsedd att uppfattas på så sätt att de lägre org-
anen bara får meddela föreskrifter inom ämnen som lämnats helt 
oreglerade. Tvärtom är avsikten med frasen att uttrycka att de lägre 
organen i vissa fall ska kunna komplettera de befintliga författning-
arna med regler som antingen går längre än författningarna eller 
mer i detalj preciserar vad som däri föreskrivs.87 Det sagda kunde 
enligt min mening onekligen ha uttryckts tydligare i lagrummet. 
Hur som helst har den i förarbetena förordade tolkningen också 
stöd i praxis. Som exempel kan nämnas rättsfallet NJA 1997 s. 179, 
där Högsta domstolen [cit. HD] uttalade att OL 3 kap. 12 § inte 
hindrar att en kommun genom en lokal ordningsföreskrift ställer 
upp längre gående krav på tillstånd än vad som föreskrivs i ordn-
ingslagen. 

                                                 
86  Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 141. 
87  Se a. prop., s. 142, s. 283 f. och s. 287; Essen, Ulrik von, Kommunal norm-

givning, Jure, Stockholm, 2000, s. 185 f. Se också rättsfallet NJA 1997  
s. 179.  
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 Samtidigt anses emellertid inte kompletterande föreskrifter 
kunna meddelas om en fråga reglerats uttömmande i en annan för-
fattning. I förarbetena framhölls att om så är fallet eller inte får 
avgöras från fall till fall mot bakgrund av bl.a. författningens grun-
der och allmänna syfte.88 Som exempel kan nämnas regeringsbe-
slutet 1988-05-19, där regeringen inte godtog en kommunal ord-
ningsföreskrift med förbud mot användning av narkotika på offent-
lig plats, med hänvisning till att saken var uttömmande reglerad i 
narkotikastrafflagen (1968:64). Andra företeelser som ansetts ut-
tömmande reglerade i respektive författning är gatumusik, ned-
skräpning och klotter.89  
 Av särskilt intresse för detta arbete kan påpekas att kompetter-
ande bestämmelser till lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar 
och katter i allmänhet synes vara tillåtna. Tillsynsskyldigheten an-
ses med andra ord inte vara uttömmande reglerad i den lagen. Så-
ledes förefaller alltså en kommun genom en ordningsföreskrift 
kunna meddela bestämmelser om s.k. kopplingstvång, upplock-
ningstvång och märkning med id-brickor avseende hundar.90 I rege-
ringsbeslut 1995-06-01 godtogs emellertid inte en kommunal be-
stämmelse som bl.a. gav polisen rätt att ta hand om och avliva i 
strid med den lokala ordningsföreskriften lösspringande hundar. 
Regeringen hänvisade till att saken var reglerad på annat sätt. För-
modligen avsåg regeringen därvid reglerna i ovan nämnda lag om 
tillsyn av hund och katt samt lagen (1938:121) om hittegods. Enligt 
min mening torde emellertid i vart fall avlivningsfrågan över huvud 
taget inte vara möjlig att reglera i en ordningsföreskrift med tanke 
på att det i praktiken handlar om ett förverkande av egendom d.v.s. 
annan rättsverkan av brott än böter, se avsnitt 2.4.3. Regleringen 
var alltså inte ens förenlig med grundlagen. 
  
 
3.6.3 Förhållanden som kan regleras på annat sätt 
 
En annan begränsning i möjligheterna för en kommun eller läns-
styrelse att meddela ordningsföreskrifter är – som nämndes i avsnitt 
3.6.1 – att bestämmelserna inte får angå förhållanden som enligt 
ordningslagen eller någon annan författning kan regleras på något 
annat sätt. Medan fokus i föregående avsnitt var på vad som redan 

                                                 
88  Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 287; Åberg, Kazimir, 

Ordningslagen: kommentarer och rättspraxis, 3 u., Norstedts Juridik, 
Stockholm, 2010, s. 204 f. 

89  Se Åberg, Kazimir, Ordningslagen: kommentarer och rättspraxis, 3 u., 
Norstedts Juridik, Stockholm, 2010, s. 180. 

90  Se a.a., s. 179.  
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hade reglerats på annat sätt, blir fokus i detta avsnitt alltså istället 
vad som kan regleras på annat sätt – oavsett om så skett eller inte. 
Med andra ord innebär bestämmelsen att en kommun eller länsstyr-
else inte får meddela ordningsföreskrifter enligt ordningslagen i ett 
visst ämne om något annat offentligt organ har normgivningskomp-
etens inom samma ämne. Som exempel får en kommun inte med-
dela ordningsföreskrifter med bestämmelser om viss sjötrafik – 
t.ex. förande av fartyg, fartbegränsning, förbud mot ankring eller 
begränsning i rätten att utnyttja vattenområde för båttävling, vatten-
skidåkning, dykning eller liknande sporter – eftersom Transport-
styrelsen respektive länsstyrelsen får meddela sådana bestämmelser 
enligt bemyndigandet i 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen 
(1986:300).91 Inte heller får en kommun meddela ordningsföre-
skrifter med bestämmelser om t.ex. livräddningsutrustning vid bad-
platser eftersom länsstyrelsen får meddela sådana föreskrifter med 
stöd av 2 kap. 3 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyck-
or.92  
 Det förefaller emellertid finnas tre undantag från denna begräns-
ning av normgivningskompetensen. För det första kan begräns-
ningen rimligen inte gälla i förhållande till riksdagens normgiv-
ningskompetens. Eftersom riksdagen i princip kan lagstifta i vilket 
ämne som helst skulle nämligen en motsatt tolkning i praktiken 
hindra all normgivning med stöd av ordningslagen. För det andra 
kan begränsningen rimligen inte heller gälla i sådana fall då reger-
ingen kan meddela föreskrifter enligt samma grundbestämmelse 
som kommunen eller länsstyrelsen. Eftersom regeringen – trots 
subdelegation – alltid behåller sin normgivningskompetens skulle 
nämligen annars även i detta fall all normgivning med stöd av ord-
ningslagen vara utesluten. Slutligen synes, för det tredje, en kom-
mun vara oförhindrad att reglera ordningen i en hamn med stöd av 
OL 3 kap. 8-9 §§ trots att ordningen där också kan regleras av läns-
styrelsen i hamnföreskrifter enligt OL 3 kap. 10 § och vice versa.93 
Till den situationen återkommer jag nedan i avsnitt 5.3.  
 Det bör emellertid framhållas att bestämmelsen i OL 3 kap. 12 § 
inte bara innebär att kommunerna och länsstyrelsernas normgiv-
ningskompetens begränsas i relation till vilka ämnen som andra 
offentliga organ får reglera. Den innebär också att en kommun eller 
länsstyrelse är förhindrad att använda sig av ordningsföreskrifter 
för att reglera ett förhållande som de själva kan reglera med stöd av 

                                                 
91  Se t.ex. regeringsbeslut 1983-03-10 och 1984-04-26. 
92  Se t.ex. regeringsbeslut 1995-06-01. 
93  Se Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 

190; Prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 285 f. 
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någon annan författning.94 Det sagda medför – för att återknyta till 
exemplet med sjötrafikbestämmelser ovan – att om länsstyrelsen 
meddelar hamnföreskrifter enligt OL 3 kap. 10 § får dessa inte in-
nehålla bestämmelser om sjötrafik. Sådana kan nämligen läns-
styrelsen meddela redan med stöd av sjötrafikförordningen. Ut-
tryckt på ett annat sätt är alltså en reglering genom ordningsföre-
skrifter något som det lägre offentliga organet får tillgripas först i 
sista hand. 
 I praktiken innebär det sagda att vissa sektorer i samhället i 
princip helt faller utanför vad som är möjligt att reglera genom 
ordningsföreskrifter. Ett sådant område är trafikområdet där det – 
förutom en omfattande och detaljerad regelmassa i form av unions-
rätt och nationella författningar – för det första finns ett stort antal 
normgivningsbemyndiganden till statliga myndigheter. Bemyndig-
andena omfattar närmast alla tänkbara trafikfrågor. Som exempel 
kan nämnas regeringsbeslut 1995-06-01, där en kommun genom en 
ordningsföreskrift hade reglerat trafiken på vissa centralt belägna 
järnvägsspår i kommunen. Regeringen upphävde bestämmelsen 
med hänvisning till att det – enligt bemyndigandet i 2 kap. 1 § järn-
vägsförordningen (2004:526) – ankommer på Transportstyrelsen att 
meddela sådana bestämmelser. För det andra kan kommunerna och 
länsstyrelserna själva meddela lokala trafikföreskrifter redan med 
stöd av TrafF 10 kap. 3-4 §§ och 15 § terrängkörningsförordningen 
(1978:594).95  
 I sammanhanget bör påpekas att ett undantag synes gälla avse-
ende bestämmelser om förbud mot framförande av motorfordon på 
badplatser som – något förvånande – godtagits i praxis trots att 
kommunerna kan meddela sådana bestämmelser redan med stöd av 
trafiklagstiftningen.96 Det kan också tilläggas att ridning i terräng – 
t.ex. i skid- eller motionsspår – vare sig regleras eller kan regleras 
genom trafiklagstiftningen, varför bestämmelser i det ämnet torde 
kunna ges i ordningsföreskrifter.97  
 
 
 
 
 
 

                                                 
94  Se Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 

190, s. 194.  
95  Se t.ex. regeringsbeslut 1976-09-16.  
96  Se rättsfallet RÅ 1963 ref. 2 och regeringsbeslut 1995-06-01. 
97  Se Åberg, Kazimir, Ordningslagen: kommentarer och rättspraxis, 3 u., 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2010, s. 224 f. 
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3.6.4 Onödigt tvång eller obefogade inskränkningar i den 
enskildes frihet 

 
I de föregående två avsnitten har vi sett hur kommunerna och läns-
styrelsernas normgivningsmakt begränsas bl.a. genom att de lägre 
organen inte får ”klampa in” på något annat offentligt organs dom-
äner. I förarbetena till ordningslagen betonades emellertid också att 
även om ett lägre offentligt organ i och för sig har kompetens att 
meddela föreskrifter på ett visst område, är det inte önskvärt att 
organet detaljreglerar varje situation som kan tänkas ge upphov till 
friktioner mellan människor.98 Istället måste behovet av en be-
stämmelse noga vägas mot intresset av att den enskildes handlings-
frihet inte blir föremål för opåkallade inskränkningar. Det innebär 
med andra ord att det alltid måste finnas ett verkligt, allmänt och 
påtagligt behov bakom varje bestämmelse. För att i möjligaste mån 
säkerställa att så är fallet, togs det i OL 3 kap. 12 § in ett krav på 
ordningsföreskrifter inte får lägga onödigt tvång på allmänheten 
eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.  
 Som nämndes i avsnitt 3.6.1 har emellertid den närmare av-
gränsningen av vad som ska anses utgöra onödigt tvång eller obe-
fogad inskränkning överlämnats åt rättstillämpningen. Av praxis 
följer därvid att bestämmelserna i vart fall måste hållas tillbaka i 
fyra riktningar, nämligen i sakligt, geografiskt och tidsmässigt hän-
seende samt med hänsyn till lagföringsaspekter.99 Jag kommer ne-
dan att i tur och ordning gå igenom var och en av dessa fyra be-
gränsningar. 
  En första begränsning synes alltså vara att ordningsföreskrift-
ernas sakliga innehåll inte får sträcka sig längre än vad som verk-
ligen är påkallat. Som exempel på i sakligt hänseende alltför detalj-
erade eller långtgående bestämmelser har i den juridiska litteraturen 
angetts förbud mot beträdande av gräsmattor, kortspel på offentlig 
plats, mattpiskning, nedsläppande av flygblad på offentlig plats 
samt föreskrifter om billarm, skällande hundar, skidliftar, skid-
backar och, vattenrutschbanor.100 Från rättspraxis kan nämnas rätts-
fallet RÅ 1959 I 25, där en kommun genom en ordningsföreskrift 
hade förbjudit all användning av luft- och fjärdervapen m.m. på 
offentlig plats. Högsta förvaltningsdomstolen [cit. HFD] fann att 
bestämmelsen utgjorde en onödig inskränkning i den enskildes fri-
                                                 
98  Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 43 och s. 142. 
99  Se Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000,  

s. 197 f.  
100  Se Åberg, Kazimir, Ordningslagen: kommentarer och rättspraxis, 3 u., 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2010, s. 180; Svenska kommunalförbundet 
(utg.), Lokala ordningsföreskrifter, 1995, cirkulär 1995:41, s. 8.  
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het. Som ett annat exempel kan nämnas rättsfallet RÅ 1980 Bb 26, 
där en kommun genom en ordningsföreskrift hade totalförbjudit all 
ölförtäring – d.v.s. även av vanlig folköl – på offentlig plats. Även i 
det fallet fann HFD att bestämmelsen var alltför ingripande. Som 
ytterligare ett exempel kan nämnas Kammarrättens i Göteborg dom 
2009-07-30 i mål nr. 1490-09, där en kommun genom en ordnings-
föreskrift hade förbjudit innehav av alkoholdrycker på viss plats. 
Domstolen fann att även den bestämmelsen utgjorde en onödig 
inskränkning i den enskildes frihet.  
 För att exemplifiera den andra begränsningen – att föreskrifterna 
inte får ges ett vidare geografiskt tillämpningsområde än vad som 
är motiverat – kan nämnas rättsfallet RÅ 1997 ref. 41, där en kom-
mun genom en ordningsföreskrift hade förbjudit förtäring av alko-
holdrycker – d.v.s. i princip sprit, vin och starköl, se avsnitt 3.9.2 – 
på all offentlig plats i hela kommunen. HFD fann att bestämmelsen 
var alltför geografiskt långtgående.101 Av samma skäl ansågs i re-
geringsbeslut 1982-01-08 och 1991-03-21 också s.k. upplock-
ningstvång efter hund utanför områden med tydlig stadsprägel vara 
omotiverade.102 Som ett liknande exempel kan nämnas rättsfallet 
RÅ 80 2:55, där en kommun genom en ordningsföreskrift hade 
infört s.k. kopplingstvång – d.v.s. en skyldighet att ha sin hund i 
koppel – på i princip all offentlig plats i kommunen. HFD fann 
även i det fallet att bestämmelsen var alltför geografiskt långtgå-
ende. Däremot har mindre geografiskt vidsträckta bestämmelser om 
kopplingstvång godtagits i praxis, se rättsfallet RÅ 1955 I 186 och 
regeringsbeslut 1994-03-30. Det bör också tilläggas att Svea hov-
rätt – låt vara i ett opublicerat rättsfall – ifrågasatt prejudikatvärdet 
hos 1980 års avgörande med hänvisning till att det efter HFD:s 
prövning skett en förändring i synen på kopplingstvång, inte minst 
p.g.a. det tilltagande problemet med farliga och aggressiva hund-
ar.103 
 Vidare synes en tredje begränsning för ordningsföreskrifterna 
vara att bestämmelserna måste begränsas till sådana tider då en 
reglering – t.ex. ett förbud mot viss verksamhet – verkligen är på-
kallad. Som exempel kan nämnas rättsfallet RÅ 1965 I 11, där en 
kommun genom en ordningsföreskrift hade förbjudit ridning på 

                                                 
101  Det kan nämnas att länsstyrelsen den 25 januari 2012 upphävde en liknande 

bestämmelse med hänvisning till att bestämmelsen ansågs lägga onödigt 
tvång på allmänheten, se Länsstyrelsen i Örebro läns beslut 2012-01-25 i 
ärende nr. 213-238-2012.  

102  Se också SOU 1985:24 Ordningslag. Slutbetänkande från Ordningsstadgeut-
redningen, s. 185. 

103  Se Svea hovrätts dom 2003-10-10 i mål nr. B 8211-03. 
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allmän badplats.104 HFD fann att ett sådant förbud bara var påkallat 
under den delen av dygnet då badning i någon nämnvärd omfatt-
ning äger rum. 
 Den fjärde begränsningen synes innebära att bestämmelser i en 
ordningsföreskrift måste ha ett sådant innehåll – d.v.s. vara ut-
formade på ett sådant sätt – att det finns möjlighet finns att tillämpa 
dem. Som exempel kan nämnas rättsfallet RÅ 1992 ref. 75, där en 
kommun genom en ordningsföreskrift hade förbjudit ridning i 
”preparerade skidspår.” HFD upphävde beslutet med hänvisning till 
att det dels var oklart vilka skidspår bestämmelsen faktiskt omfatt-
ade, dels var svårt att övervaka bestämmelsens efterlevnad på det 
vidsträckta landsbygdsområde som den omfattade. Att en föreskrift 
måste vara utformad på ett sådant sätt att det straffbara området 
med någorlunda säkerhet går att fastställa är förstås ett grundlägg-
ande rättssäkerhetskrav. Vad gäller det andra ledet – att föreskrift-
ens efterlevnad måste kunna övervakas – är det emellertid mera 
oklart vad domstolen åsyftar. Rent allmänt förefaller ju det s.k. 
mörkertalet avseende överträdelser av ordningsföreskrifter vara 
betydande. I den juridiska litteraturen har det emellertid framhållits 
att uttalandet inte bör tas till intäkt för att efterlevnaden av lokala 
ordningsföreskrifter i någon större utsträckning måste kunna kont-
rolleras.105 
 
 
3.7 Ordningsföreskrifter i förhållande till  
  tryckfrihetsförordningen 
 
I en genomgång av kommunerna och länsstyrelsernas normgiv-
ningsmakt enligt ordningslagen är det närmast ofrånkomligt att inte 
också nämna några ord om relationen mellan ordningsföreskrifter 
och tryckfriheten. Som lätt inses kan det ibland finnas ett mer eller 
mindre påtagligt behov ur ordningssynpunkt av att begränsa eller 
förbjuda t.ex. affischering eller flygbladsutdelning på offentlig 
plats. Samtidigt stadgar – som nämndes i avsnitt 2.3 – bestämm-
elserna i TF 1 kap. 2 § att inget allmänt organ får hindra tryckning, 
utgivning eller spridning av en skrift bland allmänheten utan att ha 
stöd för åtgärden i tryckfrihetsförordningen. Riktigt så strängt är 
emellertid inte det faktiska förhållandet. Som HD uttalade i rätts-
fallet NJA 1973 s. 29 anses det nämligen ligga i sakens natur att 
även den som vill sprida en tryckt skrift – åtminstone i viss ut-

                                                 
104  Se också regeringsbeslut 1995-06-01. 
105  Se Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000,  

s. 199. 
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sträckning – måste vara underkastad föreskrifter av ren ordnings-
natur.106  
 Som framhölls i JO 2004/05 s. 410 får emellertid sådana ordn-
ingsbestämmelser aldrig gå längre än vad som verkligen är motiv-
erat av just ordningsskäl.107 Bestämmelserna får inte heller vara 
relaterade till materialets innehåll. Som exempel kan nämnas rätts-
fallet RÅ 1991 ref. 21, där en kommun hade förbjudit valaffisch-
ering. HFD fann att förbudet riktade sig mot ett bestämt ämnesom-
råde hos skrifterna och upphävde bestämmelsen. Som ett annat 
exempel kan nämnas Kammarrättens i Stockholm dom 2005-09-19 
i mål nr. 2439-05, där en kommun genom en ordningsföreskrift 
förbjudit könsförnedrande mobil reklam på offentlig plats.108 Även 
i det fallet ansågs bestämmelsen otillåten eftersom den riktade sig 
mot ett speciellt ämne hos reklamen. Däremot godtogs i rättsfallet 
RH 1984:18 ett totalförbud mot affischering på offentlig plats. 
 
 
3.8 Svenska kommunförbundets underlag  
 
Vi har hittills i kapitlet sett hur kommunerna och länsstyrelsernas 
normgivningsmakt på olika sätt begränsats, vilket åtminstone gett 
oss konturerna av det område inom vilket ordningsföreskrifter är 
tillåtna. Den faktiska utformningen av ordningsföreskrifterna synes 
emellertid i praktiken också ha påverkats av en annan – utomrätts-
lig – faktor, nämligen den serie av underlag till ordningsföreskrifter 
som Svenska kommunförbundet utarbetade i samband med inför-
andet av ordningslagen.109 Underlagen bestod, utöver relativt om-
fattande kommentarer avseende bemyndigandena i den nya lagen, 
nämligen också av praktiskt taget färdiga föreskriftersmallar där 
kommunen i princip enbart behövde lägga till några uppgifter av 
mer lokal karaktär t.ex. kommunens namn, beslutsdatum, vilka om-
råden som skulle jämnställas med offentlig plats o.s.v.  
 Underlagen till ordningsföreskrifter enligt OL 3 kap. 8-9 §§ in-
nehöll därvid bl.a. föreskrifter om insamling av pengar, markiser, 
flaggor, skyltar, affischering, högtalarutsändning, förtäring av al-
kohol, störande buller, uppställning av containrar, lastning av varor, 

                                                 
106  Se RF 2 kap. 23 § st. 3. 
107  För en utförlig genomgång av rättspraxis och JO-fall på området, se 

Warnling-Nerep, Wiweka & Bernitz, Hedvig, En orientering i tryckfrihet 
och yttrandefrihet, 5 u., Jure, Stockholm, 2013, s. 23 f. 

108  Se Kammarrätten i Stockholms dom 2005-09-19 i mål nr. 2439-05. 
109  Numera Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I detta arbete använder 

jag emellertid – när jag refererar till de aktuella cirkulären – det vid tiden för 
utgivandet aktuella namnet d.v.s. Svenska kommunförbundet. 
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schaktning, grävning, camping, hundar, bad, pyrotekniska varor, 
sprängning, skjutning med eldvapen, ridning, löpning och fördel-
ningen av saluplatser för torghandel.110 Underlaget till hamnföre-
skrifter enligt OL 3 kap. 10 § innehöll trafikbestämmelser för far-
tyg samt regler om förtöjning, förhalning, förflyttning, lastning, 
lossning, dykning, uppläggning av gods och vissa anmälnings-
skyldigheter.111 
 Hur många kommuner som har använt sig av Svenska kommun-
förbundets mall respektive valt att ta fram egna föreskrifter finns 
det mig veterligen inga tillgängliga uppgifter om. Det kan emeller-
tid konstateras att samtliga de kommunala ordningsföreskrifter som 
jag hänvisar till i detta arbete åtminstone i någon utsträckning bär 
spår av kommunförbundets mall. 
 
   
3.9 Ansvar, vite och förverkande 
 
3.9.1 Straff och vite 
 
I enlighet med ämnet för detta arbete, d.v.s. möjligheten för för-
valtningsmyndigheter och kommuner att meddela ordningsföre-
skrifter, har framställningen så här långt främst handlat om möjlig-
heterna för lägre offentligt organ att meddela olika föreskrifter. Att 
nöja sig med det skulle emellertid inte ge hela bilden av området. 
Som många andra offentligrättsliga regler omfattas nämligen även 
de lägre organens ordningsföreskrifter av ett system med sankt-
ioner. Följaktligen kommer jag därför att i detta och nästa avsnitt i 
korthet redogöra för hur efterlevnaden av ordningslagen är tänkt att 
tryggas. 
 För det första är överträdelse av bestämmelserna i ordningslagen 
sanktionerat med straff i form av böter. Överträdelse av lagens be-
stämmelser är enligt OL 3 kap. 22 § förenat med dagsböter medan 
påföljden för uppsåtlig eller oaktsam överträdelse av ordningsföre-
skrifter som meddelats med stöd av lagen är penningböter. Den 
mildare påföljden i det senare fallet motiverades i förarbetena till 
ordningslagen med att ordningsföreskrifter i allmänhet endast avser 
ordningsfrågor av mindre ingripande natur.112 Det har emellertid 
inte ansetts vara tillräckligt med straffbestämmelser för att komma 
till rätta med personer som t.ex. underlåter att vidta åtgärder som 

                                                 
110  Se Svenska kommunalförbundet (utg.), Lokala ordningsföreskrifter, 1995, 

cirkulär 1995:41, s. 3 och s. 26. 
111  Se Svenska kommunalförbundet (utg.), Lokala hamnföreskrifter, 1995, 

cirkulär 1995:131, s. 1. 
112  Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 190.  
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åligger honom eller henne enligt en ordningsföreskrift.113 Av den 
anledning har det i OL 3 kap. 19-21 §§ även tagits in en möjlighet 
för polismyndigheterna att meddela de förelägganden och förbud – 
vid behov i förening med vite eller rättelse på den felandes bekost-
nad – som behövs för att få en felande att efterleva föreskrifterna. 
 Med andra ord innehåller ordningslagen två sorters medel för att 
framtvinga åtlydnad av bestämmelserna, dels ett generellt medel i 
form av straffbestämmelser, dels ett individuellt medel i form av 
möjligheten att meddela förelägganden. Det innebär förstås en risk 
för att både straff och ett vite kan aktualiseras vid samma handling, 
något som skulle kunna ifrågasättas med hänsyn till bl.a. förbudet 
mot dubbelbestraffning (ne bis in idem) i Europakonventionen.114 
För att förebygga den situationen har det därför i OL 3 kap. 24 § 
tagits in en bestämmelse som innebär att den som åsidosätter ett 
vitesföreläggande inte också får dömas till straff för samma gär-
ning.  
 
 
3.9.2 Förverkande 
 
Även om ordningsföreskrifterna som vi såg i föregående avsnitt i 
och för sig är sanktionerade med straff, innehåller ordningslagen – i 
motsats till t.ex. brottsbalken – inte någon generell möjlighet till 
förverkande av egendom som använts i strid med föreskrifterna.115 
Inte heller är brottsbalkens särskilda förverkandebestämmelse för 
brott mot specialstraffrättsliga författningar – BrB 36 kap. 2 § st. 4 
– tillämplig eftersom det enbart är frågan om bötesbrottslighet. I 
allmänhet finns det alltså mycket begränsade möjligheter att för-
verka egendom som t.ex. har använts som hjälpmedel vid brott mot 
ordningsföreskrifter.116 Det sagda motiverades i förarbetena med att 
överträdelser av ordningsföreskrifter normalt sett inte har sådant 
straffvärde att det finns skäl till förverkande av egendom.117  
 När det gäller alkohol som förtärs i strid med ett förbud i en 
ordningsföreskrift finns det dock särskilda regler i den i avsnitt 

                                                 
113  Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 195 f. 
114  Se art. 4 i sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen. 
115  Se BrB 36 kap. 2 §.  
116  Möjligen skulle det kanske dock någon gång vara möjligt att tillämpa regler-

na om förverkande i BrB 36 kap. 3 § som ger möjlighet att – oavsett om 
brott är för handen eller inte – förverka föremål som på grund av sin sär-
skilda beskaffenhet och omständigheterna i övrigt kan befaras komma till 
brottslig användning. Den möjligheten ligger emellertid utanför detta arbete 
att utveckla närmare. 

117  Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 193. 
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2.4.3 omnämnda förverkandelagen.118 Av 1 § st. 3 förverkande-
lagen följer nämligen att spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa 
alkoholdrycker som påträffas hos den som förtär sådana drycker i 
strid med t.ex. en lokal ordningsföreskrift ska förklaras förverkade, 
om inte särskilda skäl talar mot det. Den bestämmelsen ger till-
sammans med RB 27 kap. 1 § rättegångsbalken i sin tur polis-
myndigheterna rätt att ta sådana drycker i beslag, något som torde 
vara praktiskt betydelsefullt för att förverkandet senare ska kunna 
verkställas. Den ger också – tillsammans med lagen (1986:1009) 
om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. och förordningen 
(2011:1206) om föreskrifter rörande en polismans rätt att besluta 
om förverkande – i vissa fall polismyndigheten rätt att själv besluta 
om s.k. omedelbart förverkande av sådan alkohol.  
 Dryckesbegreppen i förverkandelagen anses därvid ha samma 
innebörd som i 1 kap. 6-8 §§ alkohollagen (2010:1622).119 Det in-
nebär att med spritdryck avses en dryck med en alkoholhalt som 
överstiger 2,25 volymprocent och som innehåller sprit, med vin en 
dryck med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent och 
som framställts genom jäsning av druvor eller druvsaft, med starköl 
en dryck med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent och 
som framställts genom jäsning med torkat eller rostat malt som 
huvudsakligt extraktgivande ämne och med andra jästa alkohol-
drycker drycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volympro-
cent och som framställts genom jäsning av frukt, bär eller andra 
växtdelar d.v.s. t.ex. fruktviner, mjöd och cider.120 
 Det sagda innebär med andra ord att förverkandelagen inte om-
fattar öl med en alkoholhalt under 3,5 volymprocent, eftersom så-
dan enligt 1 kap. 8 §§ alkohollagen inte är starköl. S.k. folköl eller 
lättöl som förtärs i strid med ett förbud i t.ex. en kommunal ordn-
ingsföreskrift synes alltså inte kunna bli föremål för ett förverkande 
enligt förverkandelagen. I den juridiska litteraturen har det därför 
gjorts gällande att förbud mot förtäring av annan öl än starköl redan 
av den anledningen över huvud taget inte bör tas in lokala ordn-
ingsföreskrifter.121 Som framgick i avsnitt 3.6.4 riskerar en så 
långtgående reglering dessutom att uppfattas som ett onödigt tvång 
på allmänheten d.v.s. att stå i strid med OL 3 kap. 12 §. Icke desto 

                                                 
118  Se hänvisningen i OL 3 kap. 25 § st. 4. 
119  Se Åberg, Kazimir, Ordningslagen: kommentarer och rättspraxis, 3 u., 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2010, s. 179.  
120  Se prop. 2009/10:125 En ny alkohollag, s. 71 f. och s. 178. 
121  Se Åberg, Kazimir, Ordningslagen: kommentarer och rättspraxis, 3 u., 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2010, s. 179.  
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mindre förefaller förbud mot t.ex. folköl förekomma flitigt i ordn-
ingsföreskrifter.122  
 
 
3.10 Sammanfattning 
 
I kapitlet har vi sett hur bemyndigandena i ordningslagen ger 
kommunerna rätt att meddela ordningsföreskrifter för offentlig 
plats, vissa hamnar och avseende användningen av pyrotekniska 
varor. Dessutom ger ordningslagen länsstyrelserna befogenhet att 
reglera ordningen i vissa hamnar. Det konstaterades att dessa org-
ans kompetens emellertid inte är obegränsad. I kapitlet visades hur 
såväl rättordningen i övrigt som ordningslagens bestämmelser tvär-
tom medför en mängd begränsningar i normgivningskompetensen. 
Det påpekades därvid att en särskilt viktig begränsning följer av OL 
3 kap. 12 § som stadgar att föreskrifterna inte får angå förhållanden 
som redan är reglerade eller kan regleras på något annat sätt samt 
att föreskrifter inte får lägga onödigt tvång på allmänheten eller 
annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.  
 I kapitlet nämndes vidare dels några ord om själva begreppet 
ordning, dels något om hur Svenska kommunförbundets underlag 
till ordningsföreskrifter synes ha påverkat bestämmelsernas ut-
formning. Det redogjordes också för ordningsföreskrifters förhåll-
ande till tryckfriheten i allmänhet. Slutligen behandlades det sy-
stem av sanktioner i form av ansvar, vite och förverkande som kan 
aktualiseras vid överträdelse av ordningsföreskrifterna. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
122  En sökning i några av länsstyrelsernas författningssamlingar den 27 februari 

2013 gav t.ex. vid handen att i vart fall de lokala ordningsföreskrifterna för 
kommunerna Degerfors (18FS 2012:12), Kumla (18FS 2010:47), Laxå 
(18FS 2010:41), Luleå (25FS 2008:21 A3), Tranås (06FS 2012:4), Umeå 
(24FS 1997:47), Vansbro (20FS 2001:32), Årjäng (17FS 1998:25), Örebro 
(18FS 2010:58) och Överkalix (25FS 2008:49 A1) alla innehåller ett förbud 
mot förtäring även av folköl.  
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4.  Ordningen på flygplatser 
 
 
 
4.1 Allmänt om ordningen på flygplatser 
 
I Sverige finns det idag 44 civila flygplatser.123 Vissa ägs av staten 
t.ex. Arlanda, Bromma, Landvetter och Malmö flygplatser. Andra 
ägs helt eller delvis av kommuner t.ex. Växjö flygplats och Göte-
borg City Airport. Åter andra är helt privatägda t.ex. Stockholm-
Skavsta flygplats. Flygplatserna varierar kraftigt såväl i storlek som 
i antalet flygrörelser och antalet passagerare. De större flygplatser-
na inhyser dessutom – utöver själva flygverksamheten – också 
kommersiella centra och andra mötesplatser. De genomströmmas 
följaktligen dagligen av stora mängder människor. Gemensamt för 
alla de olika flygplatserna är emellertid att det på samtliga finns ett 
mer eller mindre påkallat behov av att reglera ordningen. Mot bak-
grund flygplatsernas olika förutsättningar har det ansetts lämpligast 
att låta även den saken bli föremål för någon form av lokal norm-
givning.124 
 Några av de ordningsfrågorna hade därvid i och för sig kunnat 
regleras redan med stöd av det allmänna bemyndigandet till kom-
munerna att meddela föreskrifter för att upprätthålla ordningen på 
offentlig plats i OL 3 kap. 8 §. Det bemyndigandet möter emellertid 
inte fullt ut behoven. De bestämmelser som behövs på en flygplats 
måste nämligen också – åtminstone i viss utsträckning – kunna 
avse områden dit allmänheten inte äger tillträde d.v.s. också sådana 
områden som inte utgör offentlig plats.125 Den lagtekniska lös-
ningen har därför blivit att det i luftfartslagen tagits in ett särskilt 
bemyndigande till regeringen eller, efter regeringens bemyndig-
ande, en förvaltningsmyndighet att meddela föreskrifter om ordn-
ingen på flygplatserna. Som vi såg i avsnitt 3.6 – och som jag 
kommer att återkomma till i avsnitt 5.2 – innebär bestämmelsen i 
OL 3 kap. 12 § att kommunernas möjlighet att meddela föreskrifter 
enligt ordningslagen på flygplatserna därmed avskärs. 

                                                 
123  Se  LFV (utg.), Sveriges flygplatser, 2013 (publicerad på ”www.lfv.se”. 

Finns hos författaren). 
124  Se SOU 1999:42 Ny luftfartslag. Slutbetänkande från Lufträttsutredningen, 

s. 239 f. 
125  Att sådana s.k. behörighetsområden dit allmänheten inte har tillträde måste 

inrättas på alla flygplatser följer för övrigt bl.a. av unionsrätten, se t.ex. 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 
2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten. 
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 Av den anledningen inleds kapitlet med en redogörelse för luft-
fartslagens fördelning av normgivningsmakten och den historiska 
bakgrunden till den. Därefter behandlar jag kort fenomenet Airport 
Regulations, för att sedan övergå till frågan vilka förhållanden som 
föreskrifterna kan reglera och vilka de faktiskt i praktiken reglerar. 
På samma sätt som i föregående kapitel kommer jag därefter att i 
korthet redogöra för hur efterlevnaden av ordningsföreskrifterna är 
tänkt att tryggas. Avslutningsvis kommer jag att ta upp några frågor 
kring äldre ordningsföreskrifters tillämplighet. Däremot kommer 
jag i kapitlet inte att åter ta upp ordningsföreskrifters förhållande 
till tryckfrihetsförordningen. I allt väsentligt torde nämligen det 
som anfördes i avsnitt 3.7 också gälla avseende ordningsföreskrif-
ter enligt luftfartslagen.  
 
 
4.2 Bemyndigandet att meddela ordningsföreskrifter 
 
I mitten på 1990-talet påbörjades en översyn av den svenska luft-
fartslagstiftningen i stort. Den då gällande luftfartslagen (1957:297) 
[cit. 1959 års luftfartslag] ansågs nämligen till stora delar grunda 
sig på alltför föråldrade sociala, ekonomiska och trafikmässiga för-
hållanden.126 I sitt slutbetänkande föreslog Lufträttsutredningen – 
som på regeringens uppdrag utredde saken – följaktligen år 1999 
ett antal förändringar i luftfartslagstiftningen bl.a. avseende före-
skrifter om ordningen på flygplatserna. Sådana hade tidigare med-
delats av Luftfartsverket för vissa flygplatser och av den lokala 
flygplatschefen för andra, en fördelning som beroende på om flyg-
platserna var s.k. allmänna flygplatser eller inte.127 Lufträttsutred-
ningen, som synes ha beaktat att en sådan ordning inte var fullt ut 
förenlig med regeringsformen, föreslog att ordningsföreskrifter 
istället borde utfärdas av länsstyrelsen – som redan hade liknande 
uppgifter enligt ordningslagen – för alla flygplatser oavsett kate-
gori, storlek eller ägarförhållanden.128  
 Av den anledningen tog regeringen år 2005 – av allt att döma 
med stöd i ett allmänt bemyndigande till regeringen att meddela 

                                                 
126  Se prop. 2009/10:95 Luftfartens lagar, s. 118. För en genomgång av utform-

ningen av och bakgrunden till 1959 års luftfartslag hänvisas till Sundberg, 
Jacob, Luftfartslagstiftningen i Norden, Skrifter till minnet av Halvar G.F. 
Sundberg, Institutet för offentlig och internationell rätt nr 40, Stockholm, 
1978, s. 67-92. 

127  Indelningen i allmänna och enskilda flygplats är numera utmönstrad, varför 
den inte berörs närmare i detta arbete. 

128  Se SOU 1999:42 Ny luftfartslag. Slutbetänkande från Lufträttsutredningen, 
s. 239 f.  
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föreskrifter om skydd för liv, personlig säkerhet, hälsa och trafik i 
dåvarande 14 kap. 3 § i 1959 års luftfartslag – in en bestämmelse i 
dåvarande luftfartsförordningen (1986:171) [cit. 1986 års luftfarts-
förordning] som dels bemyndigande den centrala förvaltnings-
myndigheten Luftfartsstyrelsen att utfärda föreskrifter om tillträde 
till flygplatser och om upprätthållande av ordningen där, dels be-
myndigade länsstyrelsen att utfärda motsvarande föreskrifter för 
flygplatser i sitt län.129 Bemyndigandet utnyttjades av ett flertal 
länsstyrelser. År 2010 trädde emellertid en ny luftfartslag130 och 
luftfartsförordning (2010:770) [cit. LuftfF] i kraft, varvid den äldre 
lagen och förordningen upphävdes.131 I samband därmed förändra-
des också myndighetsstrukturen på luftfartsområdet, dels genom att 
Luftfartsstyrelsens verksamhet överfördes till Transportstyrelsen, 
dels genom att stora delar av Luftfartsverket – som dittills hade 
ombesörjt flygplatsverksamheten på de större flygplatserna – bo-
lagiserades och överfördes till det statliga bolaget Swedavia AB.  
 I den nya luftfartslagen – närmare bestämt i LuftfL 6 kap. 16 § 
st. 2 – finns som antyddes i inledningen till kapitlet numera ett ut-
trycklig bemyndigande till regeringen, eller den myndighet som 
regeringen bestämmer, att meddela föreskrifter om tillträde till 
flygplatser och andra anläggningar för luftfarten samt om ordn-
ingen där. Några sådana bestämmelser har emellertid regeringen 
inte meddelat. Istället har regeringen – på liknande sätt som avse-
ende föreskrifter enligt ordningslagen – genom en bestämmelse i 
LuftfF 6 kap. 16 § delegerat vidare i princip hela sin kompetens.132 
Fördelningen av kompetensen mellan de olika statliga förvalt-
ningsmyndigheterna blev emellertid i den nya förordningen något 
annorlunda än tidigare. I den nya förordningen förlänades nämligen 
Transportstyrelsen rätt att meddela föreskrifter om såväl tillträde 
till flygplatser som om ordningen där, medan länsstyrelsen bara 
tillades kompetens att meddela föreskrifter om tillträde till flyg-
platserna.  
 Uttryckt på ett annat sätt får alltså länsstyrelserna numera enbart 
meddela föreskrifter om tillträde till flygplatserna i sina län – inte 
som tidigare också ordningsföreskrifter för dem. Istället ankommer 

                                                 
129  Se förordningen (2004:1114) om ändring i förordningen (1986:172) om 

luftfartygsregistret m.m. Genom SFS 2008:1300 ändrades bemyndigandets 
adressat till den då nyinrättade Transportstyrelsen.  

130  Införd genom SFS 2010:500. 
131   Se p. 1 i luftfartslagens övergångsbestämmelser och p. 2 i luftfartsförord-

ningens övergångsbestämmelser. 
132   Mot bakgrund av det kommer jag fortsättningsvis att även i detta kapitel 

enbart hänvisa till normgivningsbemyndigandet i lagen om det inte av någon 
anledning är särskilt påkallat att också omnämna den aktuella förordningen. 
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det numera exklusivt på Transportstyrelsen att meddela sådana. 
Trots det synes det fortfarande förekomma att länsstyrelserna med-
delar ordningsföreskrifter för flygplatser. Som ett exempel kan 
nämnas Länsstyrelsen i Södermanlands läns ordningsföreskrifter 
för Stockholm-Skavsta flygplats, som är utfärdade i december 2010 
d.v.s. drygt fyra månader efter att länsstyrelsens bemyndigande att 
meddela sådana föreskrifter hade upphört.133 I föreskriftens ingress 
hänvisar länsstyrelsen för övrigt dessutom uttryckligen till be-
myndigandet i den nya förordningen, som alltså inte längre om-
fattar myndigheten. 
 Transportstyrelsen synes å sin sida inte ha använt sig av be-
myndigandet att meddela ordningsföreskrifter. Det innebär emell-
ertid inte – som man annars lätt skulle kunna tänka sig – att ordn-
ingsföreskrifter för flygplatserna i dagsläget saknas. Genom en 
särskild övergångsbestämmelse i luftfartsförordningen gäller näm-
ligen de ordningsföreskrifter som länsstyrelserna före lagändringen 
hade meddelat med stöd av 1986 års luftfartsförordning även fort-
sättningsvis.134 Dessa föreskrifters rättsliga status återkommer jag 
till i avsnitt 4.5.3.  
 
 
4.3   Airport Regulations 
 
I samband med en behandling av ordningsföreskrifter för flygplats-
er bör nämnas att vissa flygplatsbolag även har tagit in regler om 
ordningen på flygplatsen i sina egna interna regelverk, som ofta går 
under betäckningen Airport Regulations eller enbart AR. Sådana 
regler synes ofta innehålla t.ex. förbud mot störande uppträdande, 
nedskräpning och alkoholförtäring samt regler avseende medför-
ande av husdjur, avfallshantering och skyldighet att bära vissa be-
hörighetshandlingar.135 Bestämmelserna förefaller inte sällan ges 
en utformning som till förväxling påminner om bindande föreskrif-
ter. Ibland anges till och med i anslutning till reglerna att de utfär-

                                                 
133  Se Länsstyrelsen i Södermanlands län föreskrifter (04FS 2010:769) om 

ordningsföreskrifter för Stockholm-Skavsta flygplats, Nyköpings kommun. 
För ett annat exempel, se Länsstyrelsen i Stockholms län beslut 2011-03-16 
i ärende nr. 213-2009-86489 och 213-2009-86490. I det senare fallet på-
pekades emellertid bl.a. kompetensbristen redan under remissbehandlingen, 
varför några föreskrifter aldrig kom att utfärdas.  

134  Se p. 3 i luftfartsförordningens övergångsbestämmelser. 
135  Se t.ex. Göteborg City Airport AB (utg.), AR 4-01 Ordningsföreskrifter, 

2012 (publicerad på ”www.goteborgcityairport.se”. Finns hos författaren).; 
Jönköping Airport AB(utg.), AR JKG 2 2009: Ordningsföreskrifter för ter-
minal och landside, 2009 (publicerad på ”www.jonkopingairport.se”. Finns 
hos författaren).  
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dats av flygplatsbolaget med stöd av t.ex. luftfartslagen.136 Det 
stämmer förstås inte. Något stöd i lag för den som driver en flyg-
plats – t.ex. ett privat bolag – att meddela föreskrifter finns nämli-
gen inte. Som framgått i avsnitt 2.2 och 2.4.1 vore en sådan ordning 
inte heller förenlig med regeringsformen. Istället är det på sin höjd 
frågan om någon form av avtalsliknande villkor för flygplatsens 
brukande.137  
 Lite allmän vaksamhet kan emellertid vara på sin plats. Flyg-
platsbolagen synes nämligen från tid till annan även ge ut myndig-
hetsföreskrifter som Airport Regulations. Som exempel kan näm-
nas att det statliga bolaget Swedavia AB på sin hemsida publicerar 
länsstyrelsens ordningsföreskrifter för Arlanda flygplats i form av 
en Airport Regulations.138 Det kan naturligtvis leda till förvirring 
huruvida det är frågan om offentligrättsliga, bindande regler eller 
inte. Som rättsprövningsfallet RÅ 2009 not. 150 visar kan denna 
förvirring ibland nå hela vägen upp till de högsta statsorganen. I 
målet hade den statliga förvaltningsmyndigheten Luftfartsverket, 
som vid tidpunkten fortfarande ombesörjde flygplatsverksamheten 
på den aktuella flygplatsen, återkallat behörigheten för en företa-
gare att vistas på flygplatsområdet med hänvisning till – som det 
fick förstås – bl.a. en som Airport Regulations benämnd stadga som 
flygplatsen själv hade utfärdat. Regeringen fastställde beslutet. 
HFD upphävde emellertid beslutet med hänvisning till att det bl.a. 
var oklart på vad Luftfartsverket grundat sin befogenhet att besluta 
den aktuella bestämmelsen. Jag återkommer till detta rättsfall i 
samband med att reglerna för kungörelse av föreskrifter behandlas i 
avsnitt 6.3.  
 Problemet med att det ibland kan vara svårt att avgöra huruvida 
en Airport Regulations innehåller någon form av privaträttsliga 
ordningsregler eller bindande föreskrifter förvärras av att det inte 
heller alltid går att förlita sig på vad som står i själva dokumentet. 
Som exempel kan nämnas de ordningsregler – benämnda Ordn-
ingsföreskrifter för Ängelholm Helsingborg Airport – som bolaget 

                                                 
136  Som exempel kan nämnas att det statliga bolaget Swedavia AB på sin hem-

sida för Arlanda flygplats anger att man ger ut publikationsserien Airport 
Regulations med stöd av luftfartslagen och luftfartsförordningen, se Sweda-
via AB (utg.), Airport Regulations, 
 ”www.swedavia.net/sv/Arlanda/Airport-Regulations”, lydelse 2013-05-06. 

137  Se SOU 1999:42 Ny luftfartslag. Slutbetänkande från Lufträttsutredningen, 
s. 239 f. 

138  Se Swedavia AB (utg.), Airport Regulations Lst-01-2000 Ordningsföre-
skrifter, 2012 (publicerad på ”www.swedavia.net”. Finns hos författaren). 
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Ängelholms Flygplats AB fastställt för sin flygplats.139 I dokument-
et anges nämligen uttryckligen att reglerna är utfärdade av länsstyr-
elsen med stöd av ”Svensk författningssamling (2010:770).” Några 
sådana föreskrifter synes emellertid inte Länsstyrelsen i Skåne län 
ha utfärdat.140  
 
 
4.4 Ordningsföreskrifternas innehåll 
 
4.4.1 Bemyndigandets omfattning 
 
Som framgick i avsnitt 4.2 är det alltså numera enbart Transport-
styrelsen som får meddela ordningsföreskrifter för flygplatserna i 
riket. Tämligen omgående inställer sig förstås därmed två frågor, 
nämligen vad en flygplats egentligen är och vilka förhållanden så-
dana ordningsföreskrifter får reglera.  
 Vad gäller den första frågan kan det konstateras att begreppet 
flygplats saknar definition i luftfartsförordningen. Däremot defini-
eras flygplats i luftfartslagen, närmare bestämt i LuftfL 6 kap. 1 §, 
som ett mark- eller vattenområde som helt eller delvis har inrättats 
så att luftfartyg ska kunna ankomma, avgå samt röra sig på marken 
eller vattnet. Den definitionen – som alltså är mycket snäv och i 
princip bara omfattar startbanor och manöverområden – togs emel-
lertid enbart in i lagen för att ange var start- och landning med luft-
fartyg får och inte får ske.141 Den gäller också formellt sett bara i 
lagen. Dessutom gör luftfartslagen en uppdelning mellan å ena si-
dan flygplatser och å andra sidan andra anläggningar för luftfarten 
som helt saknar motsvarighet i förordningen. Allt sammantaget kan 
därför författningstexten inte anses ge någon direkt ledning för att 
avgränsa det geografiska området för ordningsföreskrifter på flyg-
platser. 
 Inte heller förarbetena till luftfartslagen ger någon ledning i frå-
gan. Det synes i och för sig ha förutsatts i förarbetena att be-
stämmelserna i vart fall skulle kunna reglera ordningen på området 
för själva flygverksamheten, i passagerar- och godsterminaler samt 
på mötesplatser och kommersiella centra på flygplatsen.142 Frågan 

                                                 
139  Se Ängelholm Helsingborg Airport AB (utg.), Airport Regulations 02/2006: 

Ordningsföreskrifter för Ängelholm Helsingborg Airport, 2011 (publicerad 
på ”www.angelholmhelsingborgairport.se”. Finns hos författaren). 

140  I vart fall har länsstyrelsen inte kungjort – se avsnitt 6.3 – några sådana före-
skrifter i länets författningssamling. 

141  Se prop. 2009/10:95 Luftfartens lagar, s. 327 och s. 594 f. 
142  Se SOU 1999:42 Ny luftfartslag. Slutbetänkande från Lufträttsutredningen, 

s. 239 f. 
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har emellertid vare sig förekommit i praxis eller behandlats i den 
juridiska litteraturen. Det får därför helt enkelt anses vara oklart 
vilket närmare geografiskt område som bemyndigandet är tillämp-
ligt på. Det är bekymmersamt eftersom föreskrifterna i praktiken 
synes ha fått ett tämligen vidsträckt geografiskt tillämpningsom-
råde. Som exempel omfattar Länsstyrelsen i Stockholms läns ord-
ningsföreskrift för Arlanda flygplats även intilliggande vägsystem, 
parkeringshus och utomhus belägna parkeringsområden som för 
tillträde kräver passerande av in- och utfartsautomat143 och Läns-
styrelsen i Västernorrlands läns ordningsföreskrifter för Sundsvall-
Härnösands flygplats stora delar av ön Skeppsholmen, delar av 
Indalsäven och en förbipasserande motorväg d.v.s. såväl rena 
skogsområden som vattendrag.144 Jag återkommer i viss mån till 
den frågan i avsnitt 5.2. 
 Vad gäller den andra frågan, vilka förhållanden som föreskrift-
erna får reglera, kan till en början konstateras att bemyndigandet i 
sig inte heller i detta fall ger någon nämnvärd ledning. Detsamma 
gäller förarbetena, där frågan vare sig berördes i Lufträttsutred-
ningens slutbetänkande, i den senare departementspromemorian, i 
regeringens proposition eller i utskottsbetänkandet.145 Lagrådet 
uppmärksammade inte heller frågan.146 Av bemyndigandets lydelse 
följer dock att det naturligtvis måste vara frågan om just föreskrift-
er om ordningen. Föreskrifter i andra ämnen omfattas ju inte av 
bemyndigandet.  
 Vid en första anblick synes bemyndigandet därutöver innehålla 
ett krav på att det ska vara frågan om ytterligare föreskrifter om 
ordningen. Det stadgandet torde emellertid inte ha någon praktisk 
betydelse. För det första innehåller nämligen luftfartslagen inte 
några andra bestämmelser om ordningen på flygplatser. För det 
andra torde det – även om så var fallet – strängt taget vara över-
flödigt att uppställa ett sådant krav i bemyndigandet eftersom den 
begränsningen att föreskrifterna inte får strida mot lagen följer red-
an av RF 8 kap. 18, se avsnitt 2.2. Dessutom torde risken för att 
ordningsföreskrifter över huvud taget skulle kunna komma i kon-

                                                 
143  Se 1 § Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2006:217) om 

ordningsföreskrifter för Stockholm Arlanda Airport, Sigtuna kommun.  
144  Se 1 § Länsstyrelsen i Västernorrlands läns föreskrifter (22FS 2008:15) 

Ordningsföreskrifter för Sundsvall Härnösand flygplats. 
145  Se SOU 1999:42 Ny luftfartslag. Slutbetänkande från Lufträttsutredningen; 

Ds 2007:36 Ny luftfartslag – supplement; Prop. 2009/10:95 Luftfartens la-
gar; Betänkande 2009/10:CU 15 Luftfartens lagar. 

146  Se lagrådets yttrande 2009-06-02 i prop. 2009/10:95 Luftfartens lagar,  
s. 576. 
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flikt med luftfartslagens bestämmelser, som i huvudsak handlar om 
teknisk-operativ flygverksamhet, vara mycket begränsad.  
 Sannolikt är det frågan om en olycklig formulering av lagrumm-
et. Av allt att döma syftar nämligen inte uttrycket ”ytterligare före-
skrifter” på bestämmelser om ordningen utan enbart på sådana fö-
reskrifter om tillträde till flygplatsen som behandlas i samma 
stycke. Det textstycke som föregår bemyndigandet – LuftfL 6 kap. 
16 § st. 1 – handlar ju om just tillträde till flygplatser, varför det 
blir såväl logisk-grammatiskt som systematiskt naturligt att i efter-
följande stycke – d.v.s. i bemyndigandet – tala om ytterligare före-
skrifter om tillträde.147 I samma riktning talar också den omständig-
heten att kravet på ytterligare föreskrifter inte fanns med i Luft-
rättsutredningens ursprungliga författningsförslag – där bemynd-
igandet enbart avsåg ordningsfrågor – utan tillkom i samband med 
att bemyndigandets lydelse senare ändrades till att också omfatta 
frågor om tillträde till flygplatsen.148  
 Några andra krav eller begränsningar finns inte i bemyndig-
andet.  Med andra ord synes det enda krav som ställs på ordnings-
föreskrifter enligt luftfartslagen vara att de ska avse ordningen. 
Som lätt kan inses är det alltså, inte minst med tanke på ordnings-
begreppets svävande innebörd, frågan om ett mycket vittgående 
bemyndigande till Transportstyrelsen. I praktiken begränsas dock 
bemyndigandets räckvidd i vart fall i någon mån av att ansvarsbe-
stämmelserna är subsidiära till ett stort antal brott, se avsnitt 4.5.1. 
                                                 
147  I sammanhanget kan nämnas att regeln i LuftfL 6 kap. 16 § st. 1 är något 

besynnerlig. Bestämmelsen förefaller innebära att det utan tillstånd av den 
som driver flygplatsen är förbjudet att beträda sådana delar av flygplatsom-
rådet där det genom stängsel eller skyltar eller på annat liknande sätt klart 
framgår att allmänheten inte har tillträde. Regeln – som saknade motsvarig-
het i den gamla luftfartslagen – är emellertid inte straffbelagd i luftfarts-
lagen. I förarbetena anges uttryckligen att tanken istället är att den som över-
träder bestämmelsen ska dömas för olaga intrång enligt 4 kap. 6 § andra 
stycket brottsbalken, se SOU 1999:42 Ny luftfartslag. Slutbetänkande från 
Lufträttsutredningen, s. 239 f och s. 387 samt prop. 2009/10:95 Luftfartens 
lagar, s. 337. Det torde emellertid vara möjligt även utan den aktuella be-
stämmelsen i luftfartslagen – se t.ex. Svea hovrätts dom 2010-04-09 i mål 
nr. B 3193-09, där några personer dömdes för (grovt) olaga intrång efter att 
ha tagit sig in på Bromma flygplats område. Därtill torde de områden på en 
flygplats som bestämmelsen avser i många fall omfattas av straffsanktion-
erade tillträdesförbud redan enligt skyddslagen. Bestämmelsen synes alltså 
strängt taget vara överflödig.  

148   Lufträttsutredningen hade nämligen föreslagit att enbart ordningsfrågor 
skulle underkastas myndighetsprövning medan frågor om tillträde till flyg-
platsen skulle ankomma på flygplatshållaren själv. Regeringen gjorde dock 
– bl.a. mot bakgrund av att terrordåden i USA den 11 september 2001 – en 
annan bedömning vartefter lagrummet fick den aktuella lydelsen, se Ds 
2007:36 Ny luftfartslag – supplement, s. 237 f. 
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4.4.2 Ordningsföreskrifternas innehåll i praktiken 
 
Som framgick i föregående avsnitt ger bemyndigandet till Trans-
portstyrelsen utrymme för normgivning i många olika frågor av 
ordningskaraktär. Så var också fallet enligt det numera upphävda 
bemyndigandet till länsstyrelserna, se avsnitt 4.2. I praktiken synes 
emellertid ordningsföreskrifterna på flygplatser i huvudsak reglera 
samma ordningsfrågor som kommunala ordningsföreskrifter enligt 
OL 3 kap. anses kunna reglera på offentlig plats. Således innehåller 
t.ex. merparten av i detta arbete undersökta ordningsföreskrifter för 
flygplatser förbud mot alkoholförtäring, medförande av hund, affi-
schering, penninginsamling och utdelande av flygblad på flygplats-
erna. Med tanke på att bemyndigandet i luftfartslagen synes vara 
betydligt mer vittgående än bemyndigandena i ordningslagen kan 
man nog hålla för visst att bestämmelser i sådana ämnen är fören-
liga med bemyndigandet i sig. Det synes också rimligt att anta att 
sådana bestämmelser – eftersom motsvarande bestämmelser god-
tagits i ordningsföreskrifter enligt ordningslagen – är förenliga med 
rättsordningen i övrigt. 
 Utöver de ovan redovisade bestämmelserna innehåller några av 
ordningsföreskrifterna för landets flygplatser emellertid också vissa 
bestämmelser av mer tveksam karaktär. Som ett belysande exempel 
kan nämnas Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 
2006:217) om ordningsföreskrifter för Stockholm Arlanda Airport, 
där 15 § har följande lydelse: 
 

”Allmänna sammankomster och demonstrationer får inte före-
komma i flygplatsens terminalområden utan särskilt tillstånd.” 

 
Av 2 § i samma föreskrift följer att det särskilda tillstånd som åsyf-
tas måste vara skriftligt och utfärdat av flygplatsbolaget Swedavia 
AB. Bestämmelsen innebär alltså i praktiken en inskränkning av 
den mötes- och demonstrationsfrihet som tillförsäkras medborgarna 
genom RF 2 kap. 1 §. Som vi såg i avsnitt 2.3 är det i och för sig 
under vissa förutsättningar möjlig att meddela en föreskrift som 
begränsar sådana friheter – så har t.ex. skett i OL 2 kap. – men ald-
rig på lägre normhierarkisk nivå än lag eller undantagsvis förord-
ning. Bestämmelsen i länsstyrelsens föreskrift förefaller alltså vara 
oförenlig med grundlagen.  
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 Som ett annat exempel där en liknande problematik gör sig gäl-
lande kan nämnas Länsstyrelsen i Södermanlands läns föreskrifter 
(04FS 2010:769) om ordningsföreskrifter för Stockholm-Skavsta 
flygplats, där 10 § st. 2 har följande lydelse: 
 

”Penninginsamlingar, utdelande av flygblad, märken, dekaler 
eller liknande med propaganda- eller opinionsbildande syfte, får 
inte ske inom flygplatsområdet utan särskilt tillstånd.” 

 
På samma sätt som i det förra exemplet erhålls det särskilda till-
stånd som hänvisas till i bestämmelsen genom flygplatsbolaget. Det 
kan i och för sig många gånger säkert finnas behov av att genom 
ordningsföreskrifter begränsa eller förbjuda t.ex. flygbladsutdel-
ning på en flygplats. En sådan begränsning får emellertid, som 
framgick i avsnitt 3.7, aldrig rikta sig mot ett bestämt ämnesområde 
hos skrifterna. Inte heller den bestämmelsen – som enligt sin lyd-
else synes ta sikte just mot ämnet hos skrifterna – synes alltså vara 
förenlig med grundlagen, närmare bestämt TF 1 kap. 2 §.  
 Som ytterligare ett exempel på en bestämmelse av konstitution-
ellt sett tveksam karaktär kan nämnas att det i vissa av ordnings-
föreskrifterna föreskrivs att den som vistas på flygplatsen är skyl-
dig att på uppmaning av flygplatschefen, säkerhetschefen, be-
vakningspersonalen m.fl. kunna ge en godtagbar förklaring till sin 
vistelse på flygplatsen.149 En sådan upplysningsskyldighet mellan 
enskilda torde över huvud taget inte vara möjlig att föreskriva ge-
nom ordningsföreskrifter. Som vi såg i avsnitt 2.2 innebär nämligen 
RF 8 kap. 2 § p. 1 att föreskrifter som avser förhållandet mellan 
enskilda inbördes – d.v.s. civilrättsliga regler – i princip bara kan 
meddelas i lag. Uppräkningen av bestämmelser i länsstyrelsernas 
ordningsföreskrifter för flygplatserna med tveksamt innehåll skulle 
kunna göras betydligt längre. De tre redovisade exemplen torde 
emellertid vara tillräckliga för att åskådliggöra att det kan finnas ett 
behov av att underkasta ordningsföreskrifter någon form av kon-
stitutionell kontroll. Till det återkommer jag i kapitel 7. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
149  Se t.ex. 5 § i Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2006:216) 

om ordningsföreskrifter för Stockholm Bromma Flygplats, Stockholms 
kommun. 
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4.5 Ansvar, vite och förverkande 
 
4.5.1 Straff och vite 
 
Som vi såg i avsnitt 3.9 innehåller ordningslagen, liksom många 
andra offentligrättsliga regelverk, ett system av sanktioner i syfte 
att trygga efterlevnaden av reglerna. Så är även fallet i luftfartslag-
stiftningen, som inte minst innehåller en omfattande katalog med 
straffbud för den som inte följer regelverket.150 Överträdelse av 
lagens bestämmelser är därvid till övervägande del sanktionerat 
med böter eller fängelse medan påföljden för överträdelse av före-
skrifter som meddelats med stöd av lagen typiskt sett enbart är 
dagsböter. Av LuftfF 13 kap. 1 § p. 10 följer följaktligen att den 
som uppsåtligen bryter mot föreskrifter om ordningen på flygplats-
er som har meddelats med stöd av LuftfF 6 kap. 16 § döms till 
dagsböter. Det bör emellertid påpekas att ansvar enligt luftfartsför-
ordningen enligt LuftfF 13 kap. 2 § inte får dömas ut om samma 
gärning är belagd med straff enligt brottsbalken, luftfartslagen eller 
någon annan lag. Uttryckt på ett annat sätt innebär det – som 
nämndes i avsnitt 4.4.1 – att reglerna i en ordningsföreskrift enligt 
luftfartslagen alltid är subsidiära till alla andra straffbestämmelser 
som getts i lagform. 
 På samma sätt som i ordningslagen har det även i luftfartslag-
stiftningen i allmänhet ansetts otillräckligt att enbart förlita sig på 
straffbestämmelser för att komma till rätta med personer som inte 
följer regelverket. Även luftfartslagen innehåller därför vissa möj-
ligheter att meddela förelägganden – vid behov i förening med vite 
– för att förmå en felande att följa reglerna, se t.ex. LuftfL 12 kap. 
2 § och 13 kap. 13 §. I luftfartslagen är det emellertid inte – till 
skillnad från i ordningslagen – polismyndigheterna som får med-
dela sådana förelägganden. Istället ankommer det på Transportsty-
relsen. Föreläggandena får dessutom enbart avse vissa speciella 
områden t.ex. rättigheter i samband med flygresor för personer med 
funktionshinder. Någon möjlighet för Transportstyrelsen att med-
dela förelägganden eller förbud för att få en felande att efterleva 
bestämmelserna i en ordningsföreskrift synes däremot inte finnas. 
Det innebär med andra ord att utbudet av sanktioner vid överträ-
delse av ordningsföreskrifter på flygplatser i praktiken begränsar 
sig till straff.151 
 
                                                 
150  Se prop. 2009/10:95 Luftfartens lagar, s. 373. 
151  Det kan i sammanhanget tilläggas att även luftfartslagen innehåller en be-

stämmelse – 13 kap. 2 § – om att den som åsidosätter ett vitesföreläggande 
inte också får dömas till ansvar för samma gärning.  
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4.5.2 Förverkande 
 
Luftfartslagen innehåller inte någon generell möjlighet till förverk-
ande av egendom som använts i strid med lagen eller föreskrifter 
meddelade med stöd av lagen.152 Eftersom påföljden för överträd-
else av ordningsföreskrifter – som påpekades i föregående avsnitt – 
är begränsad till böter, är inte heller brottsbalkens särskilda för-
verkandebestämmelse för brott mot specialstraffrättsliga författ-
ningar i BrB 36 kap. 2 § st. 4 tillämplig. I likhet med vad som gäl-
ler för ordningsföreskrifter enligt ordningslagen finns det alltså i 
allmänhet inte någon möjlighet att förverka egendom som t.ex. har 
använts som hjälpmedel vid brott mot ordningsföreskrifterna på en 
flygplats. 
 Som vi såg i avsnitt 3.9.2 innehåller emellertid i 1 § st. 3 förver-
kandelagen en särskild regel som ger möjlighet att förklara sprit-
drycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker som påträffas 
hos den som förtär sådana drycker i strid en bestämmelse i en ”lo-
kal ordningsföreskrift” förverkade. Förbud mot alkoholförtäring 
synes vara vanliga också i ordningsföreskrifter enligt luftfartslagen, 
se avsnitt 4.4. Därmed inställer sig förstås frågan om bestämmelsen 
i förverkandelagen också är tillämplig i förhållande till ordningsfö-
reskrifter enligt luftfartslagen. Huruvida så är fallet eller inte före-
faller emellertid vara oklart. Det torde i och för sig enligt vanligt 
språkbruk vara möjligt att beteckna en ordningsföreskrift enligt 
luftfartslagen som en lokal ordningsföreskrift, eftersom den regle-
rar ordningsfrågor och har ett geografiskt sett mycket begränsat 
tillämpningsområde. En sådan tolkning ligger alltså av allt att döma 
inom gränserna för en tillåten lagtolkning.153  
 Samtidigt är det emellertid enligt min mening tveksamt om lag-
bestämmelsen bör ges en sådan tolkning. Det framgår nämligen 
uttryckligen av förarbetena att avsikten med den aktuella bestämm-
elsen enbart var att medge förverkande i de fall då någon förtärde 
alkoholhaltiga drycker i strid med en ordningsföreskrift som ut-
färdats med stöd av 3 kap. 8 § ordningslagen.154 Det är med andra 
ord enbart lokala kommunala ordningsföreskrifter som åsyftas i 
lagrummet. Därtill talar den omständigeten att det är frågan om ett 
ingrepp från det allmänna i enskildas förhållanden för en försiktig 
tolkning av lagrummet.  
 
                                                 
152  Luftfartslagstiftningen synes för övrigt enbart medge förverkande i ett – 

tämligen säreget – fall, nämligen avseende luftfartyg som t.ex. framförs i 
överljudsfart utan tillstånd, se LuftfL 13 kap. 12 §.     

153  Se t.ex. rättsfallet NJA 1994 s. 480. 
154  Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 320 f.  
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4.5.3 Ansvar för överträdelse av äldre ordningsföreskrifter 
 
Som nämndes i avsnitt 4.2 har Transportstyrelsen inte använt sig av 
bemyndigandet i luftfartsförordningen för att meddela ordnings-
föreskrifter för flygplatser. Det innebär att det är de äldre ordnings-
föreskrifter som länsstyrelserna utfärdade med stöd av sitt dåvar-
ande bemyndigande i 1986 års luftfartsförordning – och som gen-
om en särskild övergångsbestämmelse även fortsättningsvis gäller 
– som fortfarande reglerar ordningen på landets flygplatser.155 Den 
lösningen medför vissa straffrättsliga effekter som det i en genom-
gång av sanktionssystemet för ordningsföreskrifter enligt luftfarts-
lagen är intressant, för att inte säga oundvikligt, att ägna lite upp-
märksamhet åt. 
 Till att börja med kan det konstateras att myndighetsföreskrifter 
som har beslutats medan stöd av ett bemyndigande i allmänhet be-
håller sin giltighet även efter det att det aktuella bemyndigandet har 
upphävts.156 Det förhållandet följer också av luftfartsförordningens 
övergångsbestämmelser. Det torde alltså vara klart att föreskrift-
erna i sig gäller enligt sitt innehåll. De bestämmelser i 1986 års 
förordning som kriminaliserade överträdelse av föreskrifterna är 
emellertid, liksom resten av förordningen, upphävda. Som framgick 
i avsnitt 4.5.1 gäller i fråga om överträdelse av ordningsföreskrifter 
istället numera en bestämmelse i den nya luftfartsförordningen, 
närmare bestämt LuftfF 13 kap. 1 § p. 10. Enligt det lagrummet 
döms den som bryter mot en ordningsföreskrift ”som har meddelats 
med stöd av 6 kap. 16 §” i samma förordning till dagsböter. Straff-
bestämmelsen pekar alltså med andra ord enbart på den som bryter 
mot en föreskrift som meddelats med stöd av nu gällande luftfarts-
förordning.  
 Huruvida bestämmelsen ska vara tillämplig också på överträd-
elser av äldre ordningsföreskrifter berörs inte i luftfartsförordning-
ens övergångsbestämmelser. I rättspraxis synes emellertid domstol-
arna av legalitetsskäl ha intagit en restriktiv inställning till straffbe-
stämmelser som innehåller brister eller otydligheter i hänvisningar 
till andra föreskrifter. Som exempel kan nämnas rättsfallet NJA 
1988 s. 218, där frågan var om en föreskrift som hade meddelats 
med stöd av en äldre sjötrafikförordning omfattades av motsvar-
ande straffbestämmelse i en senare sjötrafikförordning, när den 
senare enbart hänvisade till föreskrifter som meddelats med stöd av 

                                                 
155  Se p. 3 i luftfartsförordningens övergångsbestämmelser 
156  Se Ds 1998:43 Myndigheternas föreskrifter, s. 53; Statskontoret (utg.), Stat-

liga myndigheters reglering av kommunal verksamhet. Rapport utarbetad av 
Statskontoret på uppdrag av Ansvarskommittén, Stockholm, 2005, s. 24.  
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bemyndigandet i den nya lagstiftningen. HD fann att så inte var 
fallet. Samma bedömning gjorde domstolen i rättsfallet NJA 2007 
s. 400 II, där den fann att en person inte kunde fällas till ansvar för 
att ha överträtt ett förbud enligt en äldre, upphävd lag när den nya 
lagens ansvarsbestämmelse enbart hänvisade till beslut enligt den 
nya lagen.  
 HD har i och för sig i ett nyligen avgjort mål om arbetsmiljö-
brott, NJA 2012 s. 105, uttalat att en paragraf som enligt sin aktu-
ella ordalydelse hänvisar till föreskrifter meddelade av viss mynd-
ighet, även kan tillämpas på alltjämt gällande äldre föreskrifter från 
en annan myndighet utan att detta ska anses strida mot legalitets-
principen. Motsvarande bedömning har hovrätterna gjort i två 
massmedialt uppmärksammade mål om hastighetsöverträdelse.157 I 
de fallen var det emellertid frågan om föreskrifter som i och för sig 
meddelats av en annan myndighet än som omnämndes i straffbudet 
– t.ex. Transportstyrelsen istället för Vägverket – men fortfarande 
med stöd av samma författning och lagrum. De avgörandena har 
därför enligt min mening ingen direkt bäring på den situation som 
uppmärksammats i detta arbete. 
 Mot bakgrund av ovan får det alltså anses tämligen klart att 
straffbestämmelsen i luftfartsförordningen, med hänsyn till sin av-
fattning, inte kan tillämpas på överträdelser av ordningsföreskrifter 
som meddelats med stöd av bemyndigandet i 1986 års förordning. 
Det är med andra ord mycket tveksamt om någon som bryter mot 
länsstyrelsens ordningsföreskrifter för en flygplats numera kan 
ådömas brottspåföljd. 
 
 
4.6 Sammanfattning 
 
I kapitlet har vi sett hur bemyndigandet i luftfartslagen ger Trans-
portstyrelsen rätt att meddela ordningsföreskrifter för flygplatserna. 
Det konstaterades det är frågan om ett mycket vittgående bemynd-
igande vars närmare avgränsning – såväl i sakligt som i geografiskt 
hänseende – är oklar. Vidare visades i kapitlet hur vissa ordnings-
föreskrifter synes ha fått ett innehåll som i praktiken inte är fören-
ligt med rättsordningen i övrigt. Det nämndes också något om pro-
blematiken kring s.k. Airport Regulations.  
 Därefter avhandlades luftfartslagens sanktionssystem, varvid det 
konstaterades att enbart bötesstraff synes kunna bli aktuellt som 
påföljd vid överträdelse av ordningsföreskrifter. Det visade sig 

                                                 
157  Se Göta hovrätts dom 2012-01-16 i mål nr. B 2721-11 och Svea hovrätts 

dom 2012-01-25 i mål nr. B 9705-11. 
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också vara oklart om förverkandelagen är tillämplig i förhållande 
till luftfartslagen. Dessutom visade det sig vara tveksamt om någon 
som bryter mot länsstyrelsens äldre ordningsföreskrifter för flyg-
platser numera kan ådömas brottspåföljd. 
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5.  Konkurrerande föreskrifter 
 
 
 
5.1 Allmänt 
 
I de föregående två kapitlen har vi sett hur ordningen på offentlig 
plats, i hamnar, på flygplatser och avseende pyrotekniska varor är 
tänkt att upprätthållas genom olika ordningsföreskrifter för varje 
område. I praktiken är emellertid t.ex. även vissa områden i en 
hamn eller på en flygplats offentlig plats. Därmed inställer sig för-
stås frågan om två eller flera olika ordningsföreskrifter kan avse en 
och samma plats och, om så är fallet, hur den situationen ska hant-
eras. I detta kapitel kommer jag därför att försöka reda ut hur dessa 
olika regelverk förhåller sig till varandra. Eftersom kompetensen 
att meddela ordningsföreskrifter – som detta arbete visat – utgår 
från två separata regelverk, ordningslagen respektive luftfartslagen, 
kommer jag först att utreda hur dessa förhåller sig till varandra. Det 
blir därvid förstås naturligt att fokusera på den enda plats där de i 
praktiken kan komma i konflikt med varandra, nämligen på en 
flygplats. Därefter kommer jag att vända fokus enbart mot ordn-
ingslagen, närmare bestämt mot hur föreskrifter enligt den lagen 
inbördes förhåller sig till varandra. 
 
 
5.2 Ordningslagen och luftfartslagen 
 
Som vi såg i avsnitt 3.3.2 innebär definitionen i OL 1 kap. 2 § st. 1 
att även vissa områden på en flygplats som är upplåtna för allmän 
trafik eller innehåller t.ex. butiker, restauranger och serviceinrätt-
ningar i princip är offentlig plats.158 Det vore därför – som påpeka-
des i avsnitt 4.1 – i och för sig tänkbart att reglera ordningen på 
dessa områden genom kommunala föreskrifter enligt OL 3 kap. 8 §. 
Det skulle också från tid till annan kunna tänkas vara påkallat att 
meddela föreskrifter om användningen av pyrotekniska varor, lik-
som möjligen någon gång hamnföreskrifter, på eller i anslutning till 

                                                 
158  Det kan nämnas att så tidigare inte ansågs vara fallet. I regeringsbeslut 1985-

02-21 fann t.ex. regeringen att terminalbyggnaderna på Arlanda flygplats 
inte utgjorde allmän plats enligt den då gällande allmänna ordningsstadgan. 
Detta avgörande synes emellertid numera ha förlorat sin betydelse eftersom 
begreppet offentlig plats – till skillnad från allmän plats – uttryckligen också 
omfattar landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används 
för allmän trafik, se OL 1 kap. 2 § st. 1 p. 4 och avsnitt 3.3.2 ovan.  
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en flygplats.159 Som framhölls i avsnitt 3.6 är emellertid kommun-
erna och länsstyrelsernas kompetens att meddela föreskrifter enligt 
ordningslagen begränsad till förhållanden som inte är eller kan re-
gleras på annat sätt. Ordningsföreskrifter enligt ordningslagen är 
alltså uteslutna om förhållandet kan regleras på något annat sätt. 160  
Det innebär – som antyddes i avsnitt 4.4.2 – att vare sig kommunen 
eller länsstyrelsen får meddela ordningsföreskrifter för de delar av 
en flygplats som omfattas av Transportstyrelsens kompetens enligt 
i LuftfF 6 kap. 16 §. Någon motsvarande begränsning finns emell-
ertid inte i Transportstyrelsens kompetens, se avsnitt 4.3.1. Det 
medför att det i praktiken blir de sakliga och geografiska gränserna 
för Transportstyrelsens kompetens som avgör vilka områden på en 
flygplats – om några – som kan regleras genom ordningsföreskrift-
er enligt ordningslagen. 
  Som vi såg i avsnitt 4.4.1 synes det enda krav som ställs på ord-
ningsföreskrifter enligt luftfartslagen vara att de ska avse ordningen 
på flygplatsen. Bemyndigandet till Transportstyrelsen är således så 
vittgående i sakligt hänseende att något utrymme för ordningsföre-
skrifter enligt ordningslagen inom bemyndigandets geografiska 
tillämpningsområde inte torde finnas. Det torde följaktligen stå 
relativt klart att en kommun i vart fall inte kan meddela föreskrifter 
enligt ordningslagen avseende förhållanden inne i passagerartermi-
nalerna eller på området för själva flygverksamheten. Sådana före-
skrifter förekommer emellertid i praktiken. Som exempel kan näm-
nas allmänna lokala ordningsföreskrifter (04FS 2010:762) för 
Nyköpings kommun, där kommunen förbjudit användningen av 
pyrotekniska varor i passagerarterminalerna på Skavsta flygplats. 
På samma sätt torde det förstås vara klart att Transportstyrelsen inte 
får reglera förhållanden som ligger långt utanför platsen för själva 
flygverksamheten. Även sådana föreskrifter förekommer dock – 
som vi såg i avsnitt 4.4.2 – i praktiken.  
 Som påpekades i avsnitt 4.4.1 är emellertid den närmare geo-
grafiska avgränsningen för Transportstyrelsens kompetens oklar. 
Annorlunda uttryckt är det alltså osäkert var gränsen går mellan 
Transportstyrelsens, kommunernas och länsstyrelsernas normgiv-

                                                 
159  Någon samlokalisering av en flygplats och en hamn förekommer i och för 

sig mig veterligen inte i Sverige, men väl på flera håll utomlands t.ex. på 
Gibraltar International Airport och Aéroport de Marseille-Provence.  

160   För tydlighets skull bör tilläggas att den omständigheten att kommunen 
saknar kompetens att meddela föreskrifter enligt OL inte påverkar platsens 
karaktär av offentlig plats i sig. Det krävs alltså t.ex. som huvudregel fort-
farande tillstånd av polismyndigheten enligt OL 3 kap. 1 § för att använda 
en sådan plats på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som 
platsen har upplåtits för o.s.v.  



O R D N I N G S F Ö R E S K R I F T E R 
 

   

 

59 

ningsmakt på och i anslutning till flygplatserna. Denna osäkerhet är 
naturligtvis olycklig eftersom den både kan leda till att i och för sig 
påkallade ordningsföreskrifter inte utfärdas liksom att Transport-
styrelsen och t.ex. kommunen var för sig meddelar oförenliga före-
skrifter för samma område. Den sistnämnda situationen är särskilt 
prekär eftersom rättsteorins s.k. derogationsprinciper inte tillhanda-
håller någon tilltalande lösning vid konkurrens mellan sådana sido-
ordnade normer.161  
 Det är sannolikt mot den ovan skisserade bakgrunden som reger-
ingen i LuftfF 6 kap. 16 § st. 2 infört ett krav på att det alltid måste 
anges i en ordningsföreskrift enligt luftfartslagen vilket geografiskt 
område föreskriften avser. Regeringens lösning åtgärdar emellertid 
inte problemet i kompetensfrågan. Som ovan visats begränsas näm-
ligen kompetensen för en kommun eller länsstyrelse att meddela 
föreskrifter enligt ordningslagen inte bara av vilket tillämp-
ningsområde som ordningsföreskriften för en flygplats har fått – 
d.v.s. av vad som i enlighet med LuftfF 6 kap. 16 § st. 2 anges vara 
föreskriftens geografiska tillämpningsområde – utan också av vil-
ket tillämpningsområde som en sådan föreskrift kan ges. Däremot 
kan förstås en sådan avgränsning vara värdefull i rättstillämpningen 
genom att det närmare klargörs vilka områden som föreskriften 
omfattar och inte. 
  
  
5.3 Föreskrifter enligt ordningslagen inbördes 
 
I föregående avsnitt konstaterades att en kommun eller länsstyrelse 
inte kan meddela föreskrifter enligt OL 3 kap. för en flygplats ef-
tersom Transportstyrelsen kan reglera samma förhållande med stöd 
av bemyndigandet i luftfartsförordningen. Som nämndes i avsnitt 
3.6.3 anses emellertid det motsatta förhållandet gälla i fråga om 
föreskrifter enligt ordningslagen inbördes. Med andra ord begränsar 
t.ex. den omständigheten att kommunen själv eller länsstyrelsen 
kan meddela hamnföreskrifter för en hamn inte kommunens möj-
ligheter att också – eller istället – meddela föreskrifter om ordning-
en på offentlig plats eller användningen av pyrotekniska varor i 
hamnen. Detsamma synes gälla för länsstyrelsen, vars möjlighet att 
meddela hamnföreskrifter för en hamn inte förefaller begränsas av 
att kommunen kan reglera samma förhållanden på annat sätt.162   

                                                 
161  Se Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000,  

s. 191 f. 
162  Se a.a., s. 190. 
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 Det sagda innebär alltså att olika normgivare får meddela före-
skrifter om ordningen för en och samma plats. Det finns naturligt-
vis därvidlag en risk att de olika normgivarna – i detta fall kom-
munen och länsstyrelsen – meddelar oförenliga föreskrifter för 
samma område. Det kan inte heller bortses från risken att kommun-
en själv genom olika föreskrifter meddelar oförenliga bestämm-
elser. Som påpekades i föregående avsnitt är sådan konkurrens mel-
lan sidoordnade normer olycklig ur rättslig synpunkt. Rent allmänt 
torde också sådana situationer försämra förtroendet för före-
skrifterna, något som jag delvis återkommer till i avsnitt 8.2. I för-
arbetena till ordningslagen framhölls därför vikten av att kommun-
en såväl internt som i förhållande till länsstyrelsen samordnar sin 
normgivning. Detsamma förväntades av länsstyrelsen.163 Någon 
skyldighet för organen att samråda med varandra infördes emeller-
tid inte i lagen. Någon sådan torde för övrigt inte heller följa vare 
sig av kommunallagen eller förvaltningslagen (1986:223) [cit. 
FL].164 
 
 
5.4 Sammanfattning 
 
I kapitlet har vi sett hur bemyndigandena i ordningslagen och luft-
fartslagen ibland ser ut att ge två eller flera normgivare möjlighet 
att meddela ordningsföreskrifter för en och samma plats. Det kon-
staterades därvid inget synes hindra att föreskrifter med stöd av 
olika bemyndiganden i ordningslagen meddelas för samma plats. 
Däremot förefaller det motsatta förhållandet råda mellan föreskrift-
er enligt ordningslagen och ordningsföreskrifter enligt luftfarts-
lagen. Ett särskilt problemområde visade sig därvid vara den geo-
grafiska avgränsningen av begreppet flygplats. I kapitlet påpekades 
också att den rådande ordningen innebär en risk för att sinsemellan 
oförenliga föreskrifter meddelas för samma plats, vilket lagstiftaren 
av allt att döma förutsett men inte förebyggt.   

 
 
 
 
                                                 
163  Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 284 f.; Åberg, Kazimir, 

Ordningslagen: kommentarer och rättspraxis, 3 u., Norstedts Juridik, 
Stockholm, 2010, s. 194. 

164  Se KomL 5 kap. 26 e c. och FL 13 § e c.  
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6.  Förfarandet vid normgivningen  
 
 
 
6.1 Allmänt  
 
Som nämndes i avsnitt 1.1 är ämnet för detta arbete möjligheten att 
meddela ordningsföreskrifter. Vi har därvid hittills sett hur kompet-
ensen att utfärda sådana föreskrifter fördelats på olika lägre offent-
liga organ, nämligen kommuner och förvaltningsmyndigheter. 
Vilka subjekt som helst hos sådana organ kan emellertid inte fram-
bringa för var och en bindande normer. För att sådana över huvud 
taget ska komma till krävs nämligen att rätt subjekt hos organet 
fattar normbeslutet. I detta kapitel kommer jag därför att inled-
ningsvis att ägna några rader åt att beskriva förfarandet vid norm-
givning hos kommuner och de förvaltningsmyndigheter som kan 
utfärda ordningsföreskrifter, d.v.s. i praktiken länsstyrelserna och 
Transportstyrelsen.  
 Även om föreskrifter beslutats av rätt subjekt hos rätt organ, 
torde en förutsättning för att normerna därefter ska bli efterlevda 
förstås vara att de som i normbeslutet åläggs att följa dem – d.v.s. 
var och en – på något sätt får kännedom om dem. I andra delen av 
kapitlet kommer jag därför att mycket summariskt behandla be-
stämmelserna om s.k. kungörelse. 
 
 
6.2  Normbeslutet 
 
Av ordningslagen följer att kommunen och länsstyrelsen får med-
dela vissa ordningsföreskrifter. Av luftfartslagen följer att Trans-
portstyrelsen får utfärda andra föreskrifter. För att en norm ska 
uppstå krävs emellertid, som påpekades i inledningen till kapitlet, 
att ett visst, bestämt subjekt hos organet fattar normbeslutet. Norm-
en måste med andra ord beslutas av rätt person eller grupp av pers-
oner. Beslutet måste också fattas i enlighet med en viss procedur. I 
annat fall är det, drastiskt uttryckt, i stort sett bara frågan om ord på 
ett papper. Vem som får fatta normbeslutet eller hur det ska gå till 
regleras emellertid vare sig i ordningslagen eller luftfartslagen. 
Istället följer det mer eller mindre tydligt av det förvaltningsrätts-
liga regelverk som gäller för respektive organ. Som vi kommer att 
se i detta avsnitt blir förfarandena därvid tämligen olika beroende 
på om det är frågan om en kommun eller förvaltningsmyndighet 
som producerar normen. 
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 För kommunernas del kan det konstateras att kommunallagen 
inte innehåller någon uttrycklig bestämmelse om vilket subjekt som 
får eller ska besluta föreskrifter i allmänhet. I förarbetena till ordn-
ingslagen synes det emellertid ha förutsatts att det ankom på kom-
munfullmäktige – d.v.s. på kommunens beslutande politiska för-
samling – att besluta om att anta, ändra eller upphäva ordningsföre-
skrifter.165 Det har också såväl i praxis som i den juridiska litterat-
uren framhållits att ett beslut om kommunala ordningsföreskrifter 
är ett sådant beslut av principiell beskaffenhet som enligt KomL 3 
kap. 9 § st. 1 ankommer på kommunfullmäktige.166 I samma rikt-
ning talar enligt min mening också den omständigheten att krim-
inalisering av olika beteenden genom ordningsföreskrifter inne-
håller ett inte obetydligt politiskt ställningstagande som det är 
olämplig att hantera i nämnderna. Det sagda innebär att ett beslut 
om att anta, ändra eller upphäva kommunala ordningsföreskrifter 
av allt att döma måste beslutas av kommunfullmäktige och hand-
läggas enligt de procedurregler som gäller för sådana beslut enligt 
KomL 5 kap. 
 Vad gäller förvaltningsmyndigheterna framgår det däremot all-
tid uttryckligen i någon författning vilket subjekt som får besluta 
föreskrifter. Om inte annat anges i lag eller förordning ska nämli-
gen sådana enligt 1 § st. 2 och 4 § p. 5 myndighetsförordningen 
(2007:515) [MyndF] beslutas av myndighetens ledning. För Trans-
portstyrelsen del finns emellertid avvikande regler i 16 a-b §§ för-
ordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen. 
Detsamma gäller länsstyrelsen, se 12, 14 och 41 §§ förordningen 
med länsstyrelseinstruktion. Bestämmelserna innebär i korthet att 
föreskrifter – utöver av myndighetens ledning – också i vissa fall 
får beslutas på s.k. delegation av olika tjänstemän på myndighet-
erna. För att med säkerhet kunna sluta sig till om rätt person eller 
grupp av personer beslutat en ordningsföreskrift måste med andra 
ord också myndighetens interna s.k. delegationsordning studeras. 
En sådan undersökning har det inte funnits resurser att genomföra 
inom ramen för detta arbete.167 Vad gäller själva handläggningen 

                                                 
165  Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 149 f. 
166  Se regeringsbeslut 1981-05-07 där kommunfullmäktige inte utan stöd i lag 

fick uppdra åt en nämnd (kommunstyrelsen) att besluta tillämpningsföre-
skrifter till de lokala ordningsföreskrifterna. Se också Essen, Ulrik von, 
Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 221 f.; Åberg, Kazimir, 
Ordningslagen: kommentarer och rättspraxis, 3 u., Norstedts Juridik, 
Stockholm, 2010, s. 209.  

167  En sådan undersökning försvåras dessutom av att ingen av de 22 här berörda 
förvaltningsmyndigheterna – Transportstyrelsen och de 21 länsstyrelserna – 
synes tillhandahålla respektive delegationsordning på Internet. Istället är den 
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av normgivningsärendena gäller i vart fall i allt väsentligt samma 
regler för Transportstyrelsen som länsstyrelsen, t.ex. att ärendena 
enligt MyndF 20 § ska avgöras efter föredragning.168   
 
 
6.3 Kungörelse av föreskrifterna 
 
Som påpekades i kapitlets inledning torde en grundläggande förut-
sättning för att normer över huvud taget ska bli efterlevda förstås 
vara att de som åläggs att följa dem får kännedom om dem. Att en 
författning inte träder i kraft innan den på något sätt blivit offentlig 
är förstås av den anledningen ett fundamentalt rättssäkerhetskrav. I 
Sverige gäller därför den ordningen att beslutade föreskrifter också 
ska offentliggöras genom ett särskilt förfarande, s.k. kungörelse. 
Även vad gäller tillvägagångssättet för kungörelse skiljer sig emel-
lertid ordningsföreskrifter som har beslutats av en kommun från 
sådana som har beslutats av en förvaltningsmyndighet.  
 För lagar, förordningar och föreskrifter från statliga förvalt-
ningsmyndigheter gäller nämligen lagen (1976:633) om kungö-
rande av lagar och andra författningar [cit. KungL]. Detaljbe-
stämmelser till lagen finns i författningssamlingsförordningen 
(1976:725). Reglerna innebär att alla sådana författningar som hu-
vudregel ska kungöras i en s.k. författningssamling.169 Vilken av 
rikets författningssamlingar som en myndighetsföreskrift ska of-
fentliggöras i beror huvudsakligen på vilken slags förvaltnings-
myndighet det är frågan om. Centrala förvaltningsmyndigheters 
föreskrifter ska enligt KungL 6 § kungöras i myndigheternas egen 
författningssamling. Föreskrifter av regionala förvaltningsmyndig-
heter ska däremot enligt KungL 9 § kungöras i författningssaml-
ingen för aktuellt län. Det innebär med andra ord att Transportstyr-
elsen ska kungöra sina ordningsföreskrifter i sin egen författnings-
samling medan länsstyrelserna ska kungöra sina ordningsföreskrift-
er i respektive läns författningssamling. Ordningen förklaras sanno-
likt av att länsstyrelsens föreskrifter främst torde vara av intresse 
för det egna länets invånare. Det kan nämnas att alla föreskrifter 
som är beslutade av myndigheter under regeringen, och som ska 

                                                                                                              
intresserade av allt att döma hänvisad till att begära ut handlingen från re-
spektive myndighet. 

168  Se myndighetsförordningen respektive förvaltningslagen. Reglerna i förvalt-
ningslagen är för övrigt uttryckligen subsidiära till myndighetsförordningen, 
se FL 3 § st. 1. 

169  Från huvudregeln finns några här inte aktuella undantag, se främst KungL 2 
§. Därutöver kan för övrigt ytterligare bestämmelser om kungörelse finnas i 
respektive författning eller i andra regelverk.  
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kungöras, numera också ska publiceras i det offentliga rättsinform-
ationssystemet.170 
 När det gäller kommunala föreskrifter förhåller sig saken emel-
lertid helt annorlunda. Sådana föreskrifter är nämligen uttryckligen 
undantagna från kungörandelagens bestämmelser, se KungL 10 §. 
Istället gäller KomL 3 kap. 30 §. Bestämmelsen, som trädde i kraft 
den 1 januari 2013, innebär att alla kommunala föreskrifter numera 
kungörs genom att det tillkännages på kommunens anslagstavla att 
protokollet för de beslutade föreskrifterna har justerats. Reglering-
en innebär en väsentlig förändring – och förenkling – i jämförelse 
med äldre ordning. Tidigare fanns det nämligen inte några enhet-
liga regler alls för hur kommunala föreskrifter skulle kungöras, 
utan förfarandet varierade från författning till författning. För 
kommunala föreskrifter enligt ordningslagen gällde t.ex. enligt då-
varande FOL 2 § att föreskrifterna skulle kungöras i länets för-
fattningssamling, anslås på kommunens anslagstavla och föras in i 
ortstidningen. Dessutom skulle kommunen se till att tryckta ex-
emplar fanns tillgängliga för allmänheten.171 Den nya regleringen 
har emellertid också en svaghet. Som lätt kan inses torde nämligen 
få medborgare i praktiken regelbundet söka sig till den kommunala 
anslagstavlan för att ta del av dess information. Detta förutsågs i 
förarbetena till den nya bestämmelsen, varför det i lagen också in-
fördes en skyldighet för kommunerna att på ett organiserat sätt 
hålla gällande kommunala föreskrifter tillgängliga på sina webb-
platser, t.ex. genom en där tillgänglig författningssamling.172 Det 
senare förfarandet utgör emellertid – formellt sett – inte någon 
kungörelse.  
 Som vi har sett finns det alltså tämligen detaljerade – om än 
olika – bestämmelser för hur kungörelse av en beslutad föreskrift 
ska gå till. En förklaring till detaljrikedomen är naturligtvis den 
rättssäkerhetsaspekt som nämndes i inledningen till avsnittet. 
Följaktligen innebär brister i kungörelseförfarandet normalt att be-

                                                 
170  Se rättsinformationsförordningen (1999:175). 
171   Samtidigt med lagändringen upphävdes det ovan nämnda förfarandet enligt 

FOL 2 §. Det anses emellertid inte hindra att kommunerna även fortsätt-
ningsvis använder sig av annonser i ortstidningar eller sociala medier som 
komplement till kungörelseförfarandet, se prop. 2011/12:149 Bättre tillgång 
till kommunala föreskrifter, s. 1 ff. 

172  Se prop. 2011/12:149 Bättre tillgång till kommunala föreskrifter, s. 13 f. 
Enligt övergångsbestämmelserna gäller den bestämmelsen i och för sig en-
bart föreskrifter som beslutats efter ikraftträdandet. Senast den 31 december 
2014 ska dock även föreskrifter som beslutats före 1 januari 2013 finnas till-
gängliga på kommunens webbplats. 
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stämmelserna inte kan göras gällande mot enskilda.173 Som ex-
empel kan återigen nämnas rättsprövningsfallet RÅ 2009 not. 150 – 
som jag behandlade i avsnitt 4.3 – där Luftfartsverket hade åter-
kallat behörigheten för en företagare att vistas på Bromma flyg-
plats. Utöver en s.k. Airport Regulations hade nämligen Luftfarts-
verket till grund för sitt beslut – som det fick förstås – också lagt en 
rad andra föreskrifter som myndigheten i och för sig möjligen var 
behörig att besluta. Ingen av föreskrifterna hade emellertid kun-
gjorts på ett korrekt sätt, varför HFD fann att bestämmelserna inte 
kunde tillämpas och upphävde beslutet.174 
 Efter att ha redogjort för skyldigheten att kungöra föreskrifterna 
– och effekten av brister i förfarandet – inställer sig förstås frågan 
när i tiden ett kungörande måste ske. För lagar och förordningar 
gäller därvid reglerna i RF 8 kap. 19 § st. 2 som innebär att sådana 
ska kungöras så snart som möjligt. Någon uttryckligen regel som 
reglerar när en beslutad föreskrift från en kommun eller förvalt-
ningsmyndighet ska kungöras finns däremot inte. Självklart måste 
förstås föreskriften, som påpekades i avsnittets början, i vart fall 
kungöras innan den träder i kraft. Viss närmare ledning i tidsfrågan 
kan emellertid hämtas från andra lagrum. När det gäller föreskrifter 
från förvaltningsmyndigheterna har nämligen bestämmelsen i 22 § 
författningssamlingsförordningen – som stadgar att en författning 
som kungörs i en författningssamling om möjlig ska utges så att 
den är dess abonnenter till handa i god tid innan den träder i kraft – 
ansetts innebära att ett kungörande normalt ska ske så snart en före-
skrift har beslutats.175  
 Eftersom regeln i författningssamlingsförordningen är en kom-
pletterande bestämmelse till kungörelselagen, som enbart gäller på 
det statliga området, är det osäkert om detsamma kan anses gälla 
för kommunala föreskrifter. Sådana behöver ju dessutom inte kun-
göras i någon författningssamling. Genom att jämföra kungörelse-
bestämmelsen i KomL 3 kap. 30 § med tidsreglerna i KomL 5 kap. 
61-62 §§ – som innebär att ett protokoll ska justeras senast fjorton 
dagar efter kommunförmäktiges beslut och tillkännages på kom-
munens anslagstavla senast andra dagen efter det – synes emellertid 
den slutsatsen kunna dras att en kommunal föreskrift i vart fall sen-
ast måste kungöras på den 16:e dagen efter kommunfullmäktiges 
beslut om föreskriften. 

                                                 
173  Se prop. 2011/12:149 Bättre tillgång till kommunala föreskrifter, s. 8; Asp, 

Petter & Ulväng, Magnus, Kriminalrättens grunder, Iustus, Uppsala, 2010, 
s. 62.  

174  Se Warnling-Nerep, Wiweka, En introduktion till förvaltningsrätten, 10 u., 
Norstedts Juridik, Stockholm, 2012, s. 49 f. 

175  Se Ds 1998:43 Myndigheternas föreskrifter, s. 159. 
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6.4 Sammanfattning 
 
I kapitlet har vi sett att inte vilket subjekt som helst hos kommuner 
och förvaltningsmyndigheter kan frambringa ordningsföreskrifter, 
utan att det krävs att rätt subjekt fattar beslutet i enlighet med en 
särskild procedur. Först då uppstår en bindande föreskrift. Reglerna 
skiljer sig emellertid åt beroende på om det beslutande organet är 
en förvaltningsmyndighet eller en kommun. Dessutom varierar 
reglerna mellan olika förvaltningsmyndigheter. 
 I kapitlet visades det också hur normbeslut anses komma till 
allmän kännedom genom s.k. kungörelse, vars korrekta utförande 
är en förutsättning för att bestämmelserna ska få tillämpas. Även de 
reglerna visade sig emellertid växla beroende på organets art. 
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7. Kontrollen av föreskrifterna 
 
 
 
7.1 Allmänt 
 
I arbetet har jag – i synnerhet i kapitel 3 och 4 – tämligen ingående 
behandlat de olika lägre organens normgivningskompetens. Det 
torde därvid ha framgått att kompetensen inte minst påverkas av 
ordalydelsen i de olika bemyndigandena. Sannolikt kan emellertid 
aldrig ett bemyndigande utformas så att det står helt klart exakt 
vilka föreskrifter som adressaten får meddela och inte. I vart fall 
torde det inte vara möjligt utan att bemyndigandet blir så detaljerat 
att dess syfte, att överlämna den närmare normgivningen i en fråga 
till ett lägre organ, så att säga förfelas. Mot den bakgrunden finns 
det alltid en risk för att en föreskrift som meddelas med stöd av ett 
bemyndigande kan komma att både stå i strid med vad den som 
delegerade normgivningsmakten hade tänkt sig och rättsordningen i 
övrigt. Att den risken är särskilt påtaglig då det är frågan om så 
allmänt hållna bemyndiganden som de som avhandlas i detta arbete 
såg vi några exempel på i avsnitt 4.4.2. 
 Detta kapitel kommer därför att ägnas åt att överskådligt skildra 
hur normbeslutens innehåll kan kontrolleras. Det är förstås närmast 
självklart att en ordningsföreskrifts förenlighet med rättsordningen 
i övrigt måste kunna prövas i samband med prövningen av ett spe-
cifikt fall, t.ex. i ett brottmål avseende överträdelse av föreskriften. 
Jag börjar därför kapitlet med reglerna för en sådan prövning. I 
vissa fall finns det emellertid möjlighet att få reglernas laglighet 
prövad redan i samband med att de meddelas, d.v.s. utan koppling 
till ett enskilt fall. Ibland är sådan kontroll av föreskrifterna rent av 
obligatorisk. Bestämmelserna för sådan så att säga förhandskontroll 
av bestämmelserna avhandlar jag i avsnitt 7.3.  
 
 
7.2 Lagprövning 
 
Som nämndes i föregående avsnitt riskerar ordningsföreskrifter 
p.g.a. sin speciella karaktär i särskilt hög grad att komma i strid 
med andra bestämmelser i rättsordningen. Som ett något tillspetsat 
exempel torde det t.ex. i och för sig inte vara oförenligt med be-
myndigandet i OL 3 kap. 8 § att införa ett förbud för ungdomar att 
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efter klockan 23.00 beträda offentlig plats.176 Ett sådant torde ju 
ibland mycket väl kunna motiveras av ordningsskäl. En sådan ord-
ningsföreskrift är emellertid naturligtvis inte förenlig med fri- och 
rättighetsregleringen i RF 2 kap. För att grundlagens bestämmelser 
ska få fullt genomslag i rättstillämpningen måste det alltså finnas 
en möjlighet för t.ex. en domstol att underlåta att tillämpa en sådan 
föreskrift.177 En sådan möjlighet har lagstiftaren tillhandahållit ge-
nom reglerna för lagprövning i regeringsformen.178  
 Av RF 11 kap. 14 § och 12 kap. 10 § följer nämligen att en dom-
stol eller annat offentligt organ inte får tillämpa en föreskrift som 
står i strid med grundlag eller annan överordnad författning. Det-
samma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har 
åsidosatts vid föreskriftens tillkomst. Lagprövningsbestämmelserna 
bygger med andra ord för det första på den indelning av normerna i 
ett hierarkiskt system med olika nivåer – d.v.s. grundlag, lag, för-
ordning samt myndigheters och kommuners föreskrifter – som föl-
jer av regeringsformen, vilken jag behandlade i kapitel 2. Pröv-
ningen i den delen kan sägas gå ut på att en bestämmelse på en 
lägre nivå helt enkelt jämförs med en bestämmelse på en högre 
nivå, varvid föreskriften på den högre nivån ”tar över” om före-
skrifterna är oförenliga.179 För det andra tar lagprövningsreglerna 
även sikte på olika formfel som kan ha begåtts när en föreskrift 
beslutats, d.v.s. om stadgad ordning på något sätt har åsidosatts. 
 Som påpekades i inledningen till kapitlet förutsätter emellertid 
möjligheten till lagprövning att det i ett konkret fall uppkommit en 
fråga om en bestämmelses förenlighet med t.ex. grundlagen. Det är 
nämligen enligt svensk rätt inte möjligt att föra en talan som endast 
går ut på att en viss författning ska förklaras ogiltig på grund av att 
den inte överensstämmer med t.ex. en överordnad författning, s.k. 

                                                 
176  Ett sådant förbud föreslogs också för några år sedan i en debattartikel av tre 

kommunpolitiker i Växjö, se Mårtensson, Anders, Risedal, Elisabeth & Ly-
gård, Kurt, Trygghet och säkerhet – viktig politisk fråga, debattartikel i Små-
landsposten 2006-01-25. 

177  Se SOU 2008:125 En reformerad grundlag. Slutbetänkande från Grundlags-
utredningen, s. 374 f.  

178  Terminologin är inte helt rättvisande eftersom även andra författningar än 
lagar kan utgöra föremål för prövningen. Således vore det i och för sig mer 
stringent att använda t.ex. begreppet föreskriftsprövning, vilket förespråkas i 
Lagerqvist Veloz Roca, Annika, Föreskrift och föreskriftsprövning enligt 
1974 års regeringsform, Jure, Stockholm, 1999, s. 94 f. Jag har emellertid i 
detta arbete valt att för tydlighetens skull använda mig av samma begrepp 
som i RF, d.v.s. lagprövning, med normprövning som synonym.  

179  Se SOU 2008:125 En reformerad grundlag. Slutbetänkande från Grundlags-
utredningen, s. 28-29 
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abstrakt lagprövning.180 Vidare kan resultatet av en lagprövning 
formellt sett enbart bli att bestämmelsen inte tillämpas i det aktuella 
fallet. Prövningen innebär alltså inte att bestämmelsen som sådan 
upphävs, ogiltigförklaras eller på något annat sätt begränsas. I prak-
tiken förhåller det sig emellertid förstås så att t.ex. Högsta domsto-
lens uttalanden i samband med en lagprövning mycket väl kan 
komma att tillmätas betydande prejudikatvärde för den framtida 
tillämpningen av bestämmelsen.  
 I samband med att lagprövningsinstitutet behandlas bör några 
ord också sägas om s.k. nullitetsbesvär. Användningen av det in-
stitutet är förvisso outvecklad – och ifrågasatt – inom det förvalt-
ningsrättsliga området, men synes ha tillämpats i några rättsfall där 
offentliga organ helt saknat eller överskridit sin beslutskompet-
ens.181 Under sådana omständigheter anses beslutet ibland vara en 
s.k. nullitet, d.v.s. så felaktigt att det rättsligt sätt inte existerar. Nå-
got principiellt hinder mot att tillämpa begreppet också avseende 
normbeslut torde enligt min mening inte föreligga. Således torde 
t.ex. den ordningsföreskrift för Stockholm-Skavsta flygplats som 
Länsstyrelsen i Södermanlands län synes ha utfärdat utan bemynd-
iganden – se avsnitt 4.2 – i och för sig kunna angripas med null-
itetsbesvär. I normgivningsärenden är det emellertid samtidigt 
strängt taget onödigt att laborera med nullitetsbesvärsinstitutet ef-
tersom sådana brister kan angripas redan genom lagprövningsbe-
stämmelserna. Hädanefter lämnar jag därför detta i och för sig intr-
essanta institut utanför arbetet. 
 
 
7.3 Laglighetsprövning 
 
Som pekades på i föregående avsnitt är det alltså enligt svensk rätt 
inte möjligt att få till stånd en abstrakt lagprövning. I några fall 
finns det emellertid, som nämndes i inledningen till kapitlet, möj-
lighet att på andra vägar få en till stånd en prövning av en författ-
ning utan att granskningen behöver ha koppling till ett enskilt fall. I 
några fall är sådan prövning rent av obligatoriskt. Möjligheterna 
skiljer sig emellertid – även i detta fall – åt väsentligt beroende på 
om det är frågan om en föreskrift från en kommun eller en förvalt-
ningsmyndighet.  
                                                 
180   Se t.ex. rättsfallen NJA 2005 s. 764 och RH 2000:64. Se också Warnling-

Nerep, Wiweka, Lagerqvist Veloz Roca, Annika & Reichel, Jane, Stats-
rättens grunder, 4 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2011, s. 227 f. 

181  Se Bohlin, Alf & Warnling-Nerep, Wiweka, Förvaltningsrättens grunder, 2 
u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2007, s. 316 f., samt där omnämnda rätts-
fall. 



O R D N I N G S F Ö R E S K R I F T E R 
 

   

 

70 

 När det gäller kommunala ordningsföreskrifter enligt ordnings-
lagen kan de bli föremål för en sådan prövning genom två olika 
förfar-anden. För det första kan nämligen – eftersom det som vi såg 
i avsnitt 6.2 är frågan om ett beslut av kommunfullmäktige – den 
som är missnöjd med föreskrifterna överklaga dem hos allmän för-
valtningsdomstol enligt bestämmelserna KomL 10 kap. d.v.s. gen-
om s.k. kommunalbesvär.182 Klagoberättigad är emellertid endast 
kommunmedlem. Därtill är förutsättningarna för domstolens pröv-
ning något säregna eftersom domstolen enligt KomL 10 kap. 8 § st. 
1 bara får pröva beslutets laglighet, d.v.s. t.ex. huruvida beslutet 
föregåtts av ett procedur- eller handläggningsfel eller strider mot 
lag eller annan författning. Om så är fallet ska domstolen upphäva 
bestämmelserna. Prövningen får således inte avse beslutets lämp-
lighet eller skälighet.183 Möjligheten att överklaga en ordningsföre-
skrift genom kommunalbesvär förfaller också enligt KomL 10 kap. 
6 § st. 1 tre veckor efter att det tillkännagivits på kommunens an-
slagstavla att protokollet över beslutet om föreskriften har justerats. 
Tidpunkten för klagotidens början sammanfaller alltså numera med 
tidpunkten för kungörelsen.  
 Som nämndes i avsnitt 6.3. torde få medborgare regelbundet 
söka sig till den kommunala anslagstavlan för att ta del av dess 
innehåll. Kommunala beslut synes i allmänhet inte heller tilldra sig 
någon större uppmärksamhet i massmedia. Som lätt kan inses risk-
erar därmed den breda allmänheten att inte få kännedom om att 
t.ex. en ny ordningsföreskrift meddelats av kommunen förrän möj-
ligheten att klaga på den genom kommunalbesvär försuttits.184 Av 
den anledningen har det i OL 3 kap. 13 § st. 1 tagits in en be-
stämmelse som ålägger en kommun som meddelar föreskrifter en-
ligt ordningslagen att också omedelbart anmäla det till länsstyrels-
en, som i sin tur har att pröva om de kommunala bestämmelserna är 
förenliga med ordningslagen.185 Om så inte är fallet ska länsstyrels-

                                                 
182  Se den uttryckliga hänvisningen till KomL 10 kap. i OL 3 kap. 26 § st. 3. 

Den korrekta termen är för övrigt numera laglighetsprövning. Eftersom detta 
arbete även behandlar lagprövning – se föregående avsnitt – och länsstyr-
elsens prövning av lagligheten hos kommunala ordningsföreskrifter har jag 
valt att hålla kvar vid den äldre benämningen kommunalbesvär i syfte att 
inte skapa onödig förvirring kring begreppen.  

183  Se Bohlin, Alf, Kommunalrättens grunder, 6 u., Norstedts Juridik, Stock-
holm, 2011, s. 283. Det är således närmast frågan om ett slags actio popu-
laris, se Bohlin, Alf & Warnling-Nerep, Wiweka, Förvaltningsrättens grun-
der, 2 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2007, s. 219. 

184  Se prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m., s. 153. 
185  Se Bohlin, Alf, Kommunalrättens grunder, 6 u., Norstedts Juridik, Stock-

holm, 2011, s. 161; Åberg, Kazimir, Ordningslagen: kommentarer och 
rättspraxis, 3 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2010 s. 211.  
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en upphäva bestämmelserna. Vad gäller ordningsföreskrifter enligt 
ordningslagen är alltså med andra ord en sorts laglighetsprövning 
obligatoriskt. Det kan tilläggas att kommunen enligt OL 3 kap. 27 § 
får överklaga länsstyrelsens beslut att upphäva en ordningsföre-
skrift till allmän förvaltningsdomstol, vilket innebär att en prövning 
av lagligheten av kommunala ordningsföreskrifter i allmän förvalt-
ningsdomstol även kan äga rum i form av ett ordinärt förvaltnings-
mål.  
 Som vi har sett är alltså den materiella prövningen enligt båda 
de ovan beskrivna förfarandena begränsad till frågan om de kom-
munala ordningsföreskrifterna är lagliga. Den begränsningen beror 
förstås inte minst på att alltför omfattande statlig förhandsgransk-
ning av kommunala föreskrifter riskerar att uppfattas som ett in-
grepp i det kommunala självstyret. Av den anledningen är även 
domstolens och länsstyrelsens befogenheter vid prövningen be-
gränsade. Prövningsorganen får nämligen enligt KomL 10 kap. 8 § 
st. 3 respektive OL 3 kap. 13 § st. 2 enbart upphäva en olaglig be-
stämmelse, inte ändra i den eller ersätta en upphävd bestämmelse 
med en annan. Det är således frågan om en s.k. kassatorisk rätts-
följd.186  
 Den lagtekniska konstruktionen är emellertid inte helt oproblem-
atisk, vilket bäst åskådliggörs genom ett exempel. Antag att en 
kommun beslutar att ändra reglerna avseende alkoholförtäring på 
offentlig plats i den kommunala ordningsföreskriften på så sätt att 
det geografiska tillämpningsområdet för bestämmelsen utvidgas 
något och att kommunen därefter – i enlighet med OL 3 kap. 13 § – 
anmäler bestämmelsens nya lydelse till länsstyrelsen. Ponera vidare 
att länsstyrelsen vid sin prövning finner att regeln efter ändringen 
fått en alltför vidsträckt utformning. Länsstyrelsen tillgriper därför 
sin enda befogenhet och upphäver hela bestämmelsen, efter vilket 
den kommunala ordningsföreskriften alltså helt saknar förbud mot 
alkoholförtäring. Ur straffrättslig synvinkel innebär det förstås att 
ingen kan lagföras för att ha förtärt alkohol på offentlig plats från 
tidpunkten för beslutet fram till dess att kommunen meddelat en ny 
föreskrift som ersättning för den upphävda. Uttryckt på ett annat 
sätt blir det alltså plötsligt – låt vara kanske enbart under en kortare 
tid – fritt fram att dricka alkohol varhelst man så önskar i kom-
munen. Det är naturligtvis ur ordningssynpunkt ingen önskvärd 
situation.  
 Problematiken stannar emellertid inte där. Ett beslut av en dom-
stol eller länsstyrelse att upphäva en bestämmelse i en ordnings-

                                                 
186  Se Bohlin, Alf, Kommunalrättens grunder, 6 u., Norstedts Juridik, Stock-

holm, 2011, s. 287 f. 
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föreskrift förefaller nämligen också kunna få betydelse för bedöm-
ningen av tidigare – vid tidpunkten i och för sig straffbelagda – 
överträdelser av bestämmelsen. Som exempel kan nämnas Göta 
hovrätts dom 2012-04-02 i mål nr. B 240-12, där en person stod 
åtalad för att ha överträtt en bestämmelse i en kommunal ordnings-
föreskrift. En tid efter överträdelsen ändrade kommunen i be-
stämmelsen, vilket föranledde länsstyrelsen att upphäva densamma. 
Vid tidpunkten för dom i målet hade kommunen ännu inte med-
delat någon ny bestämmelse som ersättning för den upphävda, var-
för domstolen ogillade åtalet med hänvisning till den s.k. straff-
lindringsregeln i 5 § st. 2 lagen (1964:163) om införande av brotts-
balken som innebär att om annan lag gäller när dom meddelas ska 
den lagen tillämpas om den leder till frihet från straff eller till lind-
rigare straff. Domstolen synes alltså i praktiken ha tillmätt läns-
styrelsens beslut att upphäva bestämmelsen samma effekt som en 
avkriminalisering. Den omständigheten att det var bestämmelsen i 
dess nya lydelse – d.v.s. en nyare version av bestämmelsen än den 
som den tilltalade hade överträtt – som hade upphävts av läns-
styrelsen synes domstolen inte ha tillmätt någon betydelse.  
 Hur som helst innebär de förfaranden som ovan har skisserats att 
det i vart fall finns vissa garantier för lagligheten hos en kommunal 
ordningsföreskrift. Några motsvarande kontrollsystem finns inte 
alls för förvaltningsmyndigheternas ordningsföreskrifter. Av OL 3 
kap. 27 § st. 2 respektive LuftfL 12 kap. 5 § st. 2 följer nämligen 
för det första att vare sig länsstyrelsens beslut om hamnföreskrifter 
eller Transportstyrelsens beslut om ordningsföreskrifter för flyg-
platser får överklagas. Inte heller finns det något obligatoriskt 
prövningsförfarande avseende antagna, ändrade eller upphävda 
statliga föreskrifter. Dessutom är normbeslut uttryckligen undan-
tagna från den allmänna rätten till domstolsprövning enligt FL 22 a 
§. Det synes faktiskt inte ens vara möjligt att få till stånd en pröv-
ning av statsliga ordningsföreskrifter med stöd av FL 3 § st. 2 och 
22 a § även om någon bestämmelse i en sådan skulle angå civila 
rättigheter eller skyldigheter enligt Europakonventionen. Rätten till 
domstolsprövning enligt konventionens art. 6.1 anses nämligen inte 
omfatta inte innehållet i en författning, se fallet L´Erabliere 
A.S.B.L. mot Belgien.187 
 
 
                                                 
187  Se rättsfallet L´Erabliere A.S.B.L. mot Belgien, dom den 24 februari 2009, 

European Court of Human Rights, Reports of Judgments and Decisions 
2009. Se också Warnling-Nerep, Wiweka, Förvaltningsbeslut - överklag-
ande, rättsprövning och annan domstolsprövning, Studentlitteratur, Lund, 
2011, s. 69 f. och s. 179 f.  
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7.4  Sammanfattning 
 
I kapitlet har vi sett hur innehållet i ordningsföreskrifter på olika 
sätt kan bli föremål för granskning. Det konstaterades därvid att 
såväl innehållet i kommunala ordningsföreskrifter som förvalt-
ningsmyndigheternas ordningsföreskrifter kan kontrolleras genom 
lagprövning, vilken bl.a. kan sägas gå ut på att en bestämmelse på 
en lägre nivå jämförs med en bestämmelse på en högre nivå, varvid 
föreskriften på den högre nivån ”tar över” om föreskrifterna är 
oförenliga. Den kontrollmöjligheten står emellertid bara till buds i 
samband med prövningen av ett konkret fall. 
 Det visades vidare hur kommunalbesvärsinstitutet och anmäl-
ningsskyldigheten enligt ordningslagen ger vissa ytterligare gar-
antier för lagligheten hos kommunala ordningsföreskrifter.  Sam-
tidigt pekades det på att tillämpningen av dem kan medföra vissa 
problem ur straffrättslig synvinkel. Det konstaterades avslutnings-
vis att några motsvarande kontrollsystem inte finns alls för förvalt-
ningsmyndigheternas ordningsföreskrifter. 
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8.  Avslutande synpunkter; En  
  god ordning? 
 
 
 
8.1 Allmänt 
 
Som framgått i arbetet tillkommer alltså stora delar av reglerna på 
ordningsområdet i Sverige genom beslut av kommuner och förvalt-
ningsmyndigheter. Det är i och för sig knappast ett förhållande som 
utmärker ordningsområdet – även på många andra rättsområden 
delegeras nämligen normgivningsmakt till kommuner och förvalt-
ningsmyndigeter i stor utsträckning. Föreskrifter från sådana organ 
har uppskattats utgöra upp till 85 procent av antalet författningar i 
Sverige188 – enbart förvaltningsmyndigheterna hade per den 1 janu-
ari 2005 utfärdat över 4 300 föreskrifter189 – och innehåller be-
stämmelsen om alltifrån sylt, gelé och marmelad till allmän ordn-
ing.190 Det har hävdats att den decentraliserade normgivningen är 
nödvändning för att avlasta de centrala statsorganen och en ound-
viklig effekt av den svenska förvaltningsmodellen med ett litet re-
geringskansli och många myndigheter.191 Som Ulrik von Essen 
påpekat avseende den kommunala normgivningen förs det emeller-
tid endast undantagsvis i lagstiftningsärendena någon mer ingående 
diskussion om motiven för en sådan ordning.192 Det är förstås an-
märkningsvärt med tanke på att den subdelegerade normgivningen i 
allmänhet – som torde ha låtit sig förstås av arbetet – i jämförelse 
med lagformen kringgärdas av en hel del begränsningar i normgiv-
ningshänseende och nackdelar i legitimitets- och rättssäkerhetshän-
seende.  
 Det finns emellertid inte heller inom ramen för detta arbete möj-
lighet att göra någon djupare analys av för- och nackdelar avseende 
uppdelningen mellan central, regional och lokal normgivning i all-
mänhet. En sådan undersökning ligger dessutom mycket nära, för 
                                                 
188  Se Warnling-Nerep, Wiweka, Lagerqvist Veloz Roca, Annika & Reichel, 

Jane, Statsrättens grunder, 4 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2011, s. 198 
189  Se Statskontoret (utg.), Statliga myndigheters reglering av kommunal verk-

samhet. Rapport utarbetad av Statskontoret på uppdrag av Ansvarskom-
mittén, Stockholm, 2005, s. 35. 

190  Se t.ex. Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:17) om sylt, gelé och 
marmelad. 

191  Se Ds 1998:43 Myndigheternas föreskrifter, s. 19 och s. 32; Prop. 
1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst, s. 29. 

192  Se Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000,  
s. 431. 
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att inte säga inom, det statsvetenskapliga området. Det kan emell-
ertid konstateras att skälen för att anförtro lokala och regionala org-
an normgivning inom ordningsområdet synes vara möjligheten att 
anpassa föreskrifterna till landets skiftande ortsförhållanden, prakt-
iska hänsyn och i viss mån tradition inom rättsområdet. Som motiv 
för subdelegation till kommunerna anförs också lokaldemokratiska 
hänsyn.193 Förarbetena tiger däremot helt avseende skälen för att 
anförtro Transportstyrelsen – en central förvaltningsmyndighet – 
normgivningskompetens inom ordningsområdet. I förarbetena 
nämns inte heller ett ord om de särskilda nackdelar som det kan 
medföra att delegera normgivning på ordningsområdet.  
 Sådana finns emellertid förstås. I huvudsak är de hänförliga till 
den speciella konstruktion som subdelegationen fått på ordnings-
området, där normgivningsmakten delats upp på en mycket stor 
mängd olika lägre offentliga organ. Jag inleder kapitlet med att 
diskutera två specifika sådana problem, nämligen risken att omot-
iverade hänsyn – i synnerhet poliska uppfattningar – smyger sig in i 
föreskrifterna samt de kvalitetsbrister hos föreskrifterna som kon-
struktionen riskerar att leda till. Därefter pekar jag på en annan 
nackdel med den nuvarande regleringsmodellen, nämligen det 
splittrade och svåröverskådliga regelbeståndet på ordningsområdet. 
Avslutningsvis skisserar jag några tänkbara åtgärder för att komma 
till rätta med problemen. 
 
 
8.2  Politiska hänsyn och kvalitetsbrister  
 
Som jag påpekade i föregående avsnitt – och som torde ha framgått 
i arbetet – är normgivningskompetensens fördelning på ordnings-
området något speciell. På ordningsområdet har nämligen den sub-
delegerade normgivningsmakten inte anförtrots en viss mottagare 
eller en viss kategori av mottagare – som synes vanligt före-
kommande på många andra offentligrättsliga områden – utan istäl-
let delats upp på en mycket stor mängd olika offentliga organ. Ut-
tryckt i siffror finns det i Sverige – utöver riksdagen – således inte 
mindre än 313 (!) andra bemyndigade normgivare på ordnings-
området, närmare bestämt också regeringen, Transportstyrelsen, 21 

                                                 
193  Se t.ex. Strömberg, Håkan, Normgivningsmakten enligt 1974 års regerings-

form, 3 u., Juristförlaget i Lund, Lund, 1999, s. 173; Essen, Ulrik von, 
Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 42 f.; Prop. 1992/93:210 
om ny ordningslag m.m., s. 42 och s. 163; SOU 1999:42 Ny luftfartslag. 
Slutbetänkande från Lufträttsutredningen, s. 239 f.; SOU 2000:85 Regionalt 
folkstyre och statlig länsförvaltning. Slutbetänkande från Den parlament-
ariska regionkommittén, s. 13. 
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länsstyrelser och 290 kommuner.194 Den absoluta merparten av 
normgivarna har därvid tilldelats ett begränsat geografiskt område 
– en kommun eller ett län – för sin normgivning.  
 Som vi såg i föregående avsnitt är en av de bärande tankarna 
med att riket delas in i en mängd tämligen små områden där lokala 
och regionala normgivare bestämmer vilka regler som ska gälla att 
olika ortsförhållanden kan påkalla olika bestämmelser. I bästa fall 
leder det förstås till att regelbeståndet hålls nere genom att enbart 
de regler som kan anses lokalt påkallade meddelas. Man kan e-
mellertid inte helt bortse från risken att normgivarna även kan på-
verkas av andra hänsyn när det gäller vilka bestämmelser som ska 
gälla i ”deras” område. Som exempel är det inte otänkbart att före-
ställa sig att den kommunala normgivningen kan påverkas av de 
lokala organens politiska uppfattning om vilken ordningsreglering 
som är önskvärd i kommunen. Det kan naturligtvis bl.a. leda till att 
ordningsföreskrifterna i kommunerna får olika sakligt innehåll trots 
liknande ortsförhållanden, vilket kan få föreskrifterna att framstå 
som omotiverade och minska såväl deras legitimitet som effekt.195  
 En annan tänkbar följd av att normgivningsmakten delats upp på 
en så stor mängd lägre offentliga organ torde vara att resurserna 
för att producera föreskrifterna därmed i varje enskilt normgiv-
ningsärende blivit mindre. Särskilt i mindre kommuner torde det i 
allmänhet finnas begränsade resurser att avsätta till föreskriftsar-
bete. Det innebär förstås en risk för att utformningen av bestäm-
melserna anförtros personer med begränsad erfarenhet av sådant 
arbete, vilket i sin tur naturligtvis innebär en risk för brister i före-
skrifternas kvalitet och förenlighet med rättsordningen i övrigt. 
Som vi har sett i detta arbete uppvisar också ordningsföreskrifter 
inte sällan i praktiken allvarliga brister i de hänseendena.  
 
 
8.3 Ett ”normativt lapptäcke” 
 
Även för det fall att de ordningsföreskrifter som produceras blir av 
god kvalitet och enbart innehåller lokalt påkallade regler så innebär 
kommunerna och länsstyrelsernas territoriellt avgränsade normgiv-
ningsmakt ändå att olika regler, eller i vart fall olika regelverk, 
gäller i olika delar av landet. Normgivningskonstruktionen för 
alltså med sig att Sverige – om det vore möjligt att blicka ut över 

                                                 
194  Se tillkännagivande (2007:229) om länens indelning i kommuner. 
195  Se Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 47; 

Wahlgren, Peter, Lagstiftning: Problem, teknik, möjligheter, Norstedts Juri-
dik, Stockholm, 2008, s. 47 f.  
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kompetensen för rikets normgivare på ordningsområdet från ovan – 
framstår som något av ett normativt lapptäcke.196 Till skillnad från 
det rutiga stycke tyg som sagofiguren Nils Holgersson trodde att 
han såg när han blickade ner över Skånes åkrar och ängar är det 
emellertid inte frågan om ett system med skarpa hörn och raka kan-
ter. Tvärtom flyter kompetenserna – som vi sett i detta arbete – 
ibland samman och ibland isär på ett sätt som innebär att frågan om 
något – och i så fall vilket eller vilka – organ som har normgiv-
ningskompetens för en specifik plats alltemellanåt blir oklar. Det 
kan enligt min mening leda till vissa problem med reglernas prakt-
iska genomslag såväl på individnivå som på systemnivå.  
 Som nämndes i avsnitt 6.3 torde det på individnivå vara en 
grundläggande förutsättning för att regler ska bli efterlevda att den 
enskilde som åläggs att följa dem känner till vilka bestämmelser 
som gäller. Den splittrade lokala och regionala normgivnings-
makten riskerar emellertid att göra det svårare för enskilda att ha 
kunskap om vilka regler som gäller på just den plats där de för till-
fället befinner sig. På andra sidan en kommungräns, i en hamn eller 
på en flygplats kan nämligen - som vi sett i arbetet - helt andra ord-
ningsföreskrifter råda än t.ex. där personen är bosatt. Den pro-
blematiken blir förstås särskilt aktuellt i storstadsområdena, där 
bebyggelsen och samhällslivet sedan länge vuxit samman över 
kommungränserna. Den rådande modellen riskerar alltså i prakt-
iken att minska ordningsföreskrifternas utsikter att kunna påverka 
den enskildes handlande i önskvärd riktning. 
 Ett liknande problem finns som sagt också på vad man kan kalla 
systemnivå. Problematiken har sin grund i att efterlevnaden av ord-
ningsföreskrifterna är tänkt tryggas genom det system av sanktioner 
som polismyndigheterna har fått tillgång till. Polisen i Sverige är 
emellertid i huvudsak organiserad på regional nivå d.v.s. genom 
länsmyndigheter. Polisverksamhet som enbart omfattar en enda 
kommun torde idag vara ovanlig. Såväl handläggare som polismän 
i yttre tjänst – varav de senare får antas vara de som i praktiken 
upprätthåller efterlevnaden av ordningsföreskrifterna genom att 
övervaka att de följs och ingripa mot överträdelser – har alltså i sitt 
arbete i länen att förhålla sig till ett flertal olika ordningsföreskrifter 
för olika platser. Som ett exempel kan nämnas att det inom Polis-
myndigheten i Stockholms läns geografiska område – d.v.s. Stock-
holms län – finns inte mindre än 26 kommuner, två flygplatser och 
                                                 
196  Uttrycket är delvis ett lån av professor Wiweka Warnling-Nerep som i mo-

nografin En introduktion till förvaltningsrätten, 10 u., Norstedts Juridik, 
Stockholm, 2012, s. 72 f., beskriver den situation som lagstiftaren åstad-
kommit för att garantera envar den domstolsprövning som är förutsatt enligt 
europarätten som en normativ djungel.  
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ett mycket stort antal hamnar, vilket följaktligen innebär att det kan 
förekomma en minst lika stor mängd olika – och potentiellt olik-
lydande – ordningsföreskrifter. Mot den bakgrunden torde det inte 
vara orimligt att anta att den rådande ordningen försämrar eller i 
vart fall försvårar polismyndigheternas möjlighet att trygga efter-
levnaden av föreskrifterna.  
  
 
8.4  Vägar framåt 
 
Detta arbete har blottlagt några till synes allvarliga brister i mod-
ellen för regleringen av ordningen i Sverige, inte minst att mo-
dellen leder till ett splittrat och svåröverskådligt regelbestånd som i 
praktiken riskerar att lämna medborgarna i okunnighet om vad de 
är skyldiga att göra – eller avstå från att göra – och polismyndig-
heterna i okunskap om regelverkens innehåll. Dessutom innebär 
den lagtekniska lösningen att det finns risk för sinsemellan ofören-
liga ordningsföreskrifter på samma plats. En annan svaghet med 
modellen förefaller vara kvalitén på ordningsföreskrifterna som – i 
synnerhet vad gäller föreskrifter enligt luftfartslagen – lämnar en 
hel del i övrigt att önska. Vidare har arbetet visat att såväl förfar-
andet vid normgivningen som sanktionsmöjligheterna vid över-
trädelse av ordningsföreskrifterna varierar på ett till synes omotiv-
erat sätt beroende på vilken typ av lägre organ som beslutar före-
skrifterna och på vilken författning som de grundas. Sanktions-
systemet i luftfartslagen framstår också som bristfälligt utformat i 
förhållande till andra författningar.  
 Slutligen synes de kontrollsystem som finns av allt att döma inte 
vara tillräckliga för att komma till rätta med problematiken. Som 
detta arbete visat förefaller ju – kontrollsystemen till trots – ett fler-
tal nu gällande ordningsföreskrifter inte vara förenliga med grund-
lagen. Även om tillämpningen av sådana bestämmelser i och för sig 
i teorin hindras av reglerna för lagprövning torde den blotta före-
komsten av grundlagsstridiga rättsregler innebära en risk för förlus-
ter i rättssäkerhetshänseende, inte minst eftersom beivrandet av 
överträdelser av ordningsföreskrifter i praktiken företrädelsevis 
synes ske genom s.k. föreläggande av ordningsbot d.v.s. direkt av 
polisen utan någon kvalificerad juridisk bedömning.197  
 Några av dessa brister förefaller emellertid kunna åtgärdas på ett 
förhållandevis enkelt och okontroversiellt sätt, nämligen genom att 
bemyndigandet i luftfartslagen lyfts ur den författningen och förs 

                                                 
197  Se RB 48 kap. 13-14 §§ och Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om 

ordningsbot för vissa brott. 
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över till ordningslagen. Det synes inte finnas något egentligt skäl 
att särreglera ordningsfrågor på flygplatser i förhållande till samma 
frågor på t.ex. offentlig plats och i hamnar. Med en sådan åtgärd – 
som inte skulle behöva innebära någon ändring i det materiella 
rättsläget – torde man uppnå en ändamålsenligare systematik, eller 
om man så vill s.k. intern rationalitet, i ordningslagstiftningen ef-
tersom alla ordningsföreskrifter därmed skulle komma att härleda 
sig ifrån ordningslagen.198 Den nya bestämmelsen skulle då också 
kunna utformas så att även kompetensen att meddela ordningsföre-
skrifter för flygplatser begränsas av att föreskrifterna inte får angå 
förhållanden som redan är eller kan regleras på något annat sätt 
eller göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet o.s.v. Det 
skulle sannolikt medföra att föreskrifterna framgent uppvisade en 
bättre förenlighet med rättsordningen i övrigt än vad som nu är 
fallet. Slutligen skulle en sammanföring av normgivningsbemynd-
igandena till en enda lag av allt att döma också medföra att enhet-
liga sanktioner då skulle komma att gälla för alla överträdelser av 
ordningsföreskrifter.  
 För att höja kvalitén på föreskrifterna skulle man också kunna 
föreställa sig en annan förhållandevis enkel och okontroversiell 
åtgärd, nämligen att i lag ange huvuddragen för de bestämmelser 
som respektive organ får meddela genom ordningsföreskrifter. Så 
sker t.ex. i norsk rätt.199 En sådan förändring – som inte heller nöd-
vändigtvis skulle behöva innebära någon mer genomgripande för-
ändring av vare sig det nu rådande materiella rättsläget eller den 
faktiska normgivningskompetensen – skulle sannolikt bidra till en 
mer enhetlig utformning av föreskrifterna. Den skulle förmodligen 
också underlätta för de normgivande organen att meddela före-
skrifter som håller sig inom ramen för de begränsningar som idag 
huvudsakligen följer av praxis.  
 De två ovan skisserade åtgärderna övervinner emellertid inte de 
problem som det splittrade och svåröverskådliga regelbeståndet 
synes föra med sig. Dessa förefaller ju vara en effekt av själva den 
nuvarande regleringsmodellen. En tänkbar lösning för att komma 
till rätta med det skulle därmed förstås vara att i betydligt större 
utsträckning än i dag reglera ordningsfrågor direkt i lag.200 En så-
dan förändring har för övrigt relativt nyligen genomförts i vårt 
grannland Finland, där ett system med lokala kommunala ordnings-
stadgor avskaffades till förmån för en enhetlig ordningsreglering 

                                                 
198  Se Wahlgren, Peter, Lagstiftning: Problem, teknik, möjligheter, Norstedts 

Juridik, Stockholm, 2008, s. 53 f. 
199  Se 14 § i lov om politiet (4.8.1995) [Norge]. 
200  Se Essen, Ulrik von, Kommunal normgivning, Jure, Stockholm, 2000, s. 44. 
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för hela landet.201 Samtidigt antas emellertid, som berördes i början 
på kapitlet, den nuvarande ordningen med lokala och regionala 
normgivare medföra en rad olika fördelar. Innan någon mer gen-
omgripande förändring av normgivningsstrukturen genomförs är 
det därför angeläget med mer forskning på området. I dagsläget är 
ju – som detta arbete med all önskvärd tydlighet visat – hela bilden 
av den subdelegerade normgivningen på ordningsområdet grumlig. 

                                                 
201  Se ordningslagen (2003/612) [Finland] och RP 20/2002 rd. Regeringens 

proposition med förslag till revidering av bestämmelserna för främjande av 
säkerheten på allmänna platser. [Finland]. I samband med den nya lagen 
upphävdes också bemyndigandet till kommunerna i 7 § kommunallagen 
(365/1995) [Finland] meddela lokala ordningsstadgor. 
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