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1 Inledning
1.1 Uppdraget
Undertecknad har av Malmö stad (staden), gm. stadsjuristen Maria Nyström, fått i
uppdrag att utreda de rättsliga förutsättningarna för kommunal reglering m.m. av s.k.
friflytande mobilitetstjänster på offentliga platser; både avseende tillhandahållandet av
tjänstetypen som sådan och användningen av fordonen som tillhandahålls.
Staden vill särskilt få följande frågeställningar belysta


Omfattas friflytande mobilitetstjänster av tillståndskravet i 3 kap. 1 §
ordningslagen (1993:1617), OL?



Kan friflytande mobilitetstjänster (tillhandahållandet av tjänstetypen och
hyrestagarens användning) regleras genom lokala ordningsföreskrifter genom
krav på tillstånd?



Hur kan en reglering av friflytande mobilitetstjänster genom lokal
ordningsföreskrift utformas i praktiken?



Vilka möjligheter utöver OL har staden att reglera tillhandahållande och
användning av friflytande mobilitetstjänster?



Vilka möjligheter finns för att beivra störningar som uppkommer som en följd
av tillhandahållande respektive nyttjande av friflytande mobilitetstjänster?



Under vilka förutsättningar kan staden betinga sig ersättning för utnyttjandet
av mark som står under dess förvaltning? (Särskilt med avseende på aspekten
om det är mest ändamålsenligt att avgiften baseras på antalet fordon som ska
hyras ut eller på den yta som tas i anspråk.)
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1.2 Sammanfattning


Tillståndskravet i 3 kap. 1 § OL omfattar friflytande mobilitetstjänster.



Tillståndskrav för friflytande mobilitetstjänster kan, rent principiellt, regleras
genom lokala ordningsföreskrifter.



Lokala ordningsföreskrifter om friflytande mobilitetstjänster kan utformas
antingen som en generell precisering av tillståndskravet i 3 kap. 1 § OL för
hela staden, som ett förbud mot verksamheten på vissa utpekade platser eller
som en kombination av dessa.



Användningen av friflytande mobilitetstjänster kan inte regleras genom lokala
ordningsföreskrifter eftersom den frågan regleras genom trafiklagstiftningen.



Staden kan påverka formerna för upplåtelsen under Polismyndighetens
prövning av tillståndet för verksamheten. Kommunen har vetorätt och kan
därmed förhindra att upplåtelsen kommer till stånd. Alternativt kan ett
tillstyrkande förenas med villkor som Polismyndigheten måste ta in i
tillståndet.



Användningen av friflytande mobilitetstjänster bör kunna regleras genom
lokala trafikföreskrifter utan att det får oönskade och oproportionerliga
konsekvenser för andra typer av fordon som rättsligt klassificeras som cyklar,
exempelvis el-rullstolar.



Ansvaret för att beivra överträdelser av ordnings- respektive
trafiklagstiftningen åvilar Polismyndigheten. Under vissa förutsättningar kan
staden flytta fordon. Det finns också en möjlighet för staden att använda
institutet särskild handräckning för att komma tillrätta med otillåten
användning av offentlig plats.



Staden kan ta ut en avgift för användningen av offentlig plats under
förutsättning att Polismyndigheten har meddelat ett tillstånd och att staden har
antagit en taxa med avgifter. På andra platser gäller de civilrättsliga reglerna
om nyttjanderätt och ersättning.
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1.3 Bakgrund
Friflytande mobilitetstjänster – uthyrning av, företrädesvis, eldrivna sparkcyklar och
cyklar har på senare tid blivet en allt vanligare företeelse i Malmö. Tillhandahållandet
av dessa tjänster utgör näringsverksamhet och verksamheten bedrivs i stor
utsträckning på centralt belägna allmänna platser i Malmö som förvaltas av staden.
Friflytande mobilitetstjänster har, i takt med att de har ökat i omfattning, kommit att
utgöra ett allt större problem för staden; både utställning av fordonen i grupp samt
parkering av enstaka fordon utgör hinder för gång- och cykeltrafik eftersom
företeelsen primärt förekommer i anslutning till och i gång- och cykelstråk. Eftersom
uppställning och parkering av de eldrivna enpersonsfordonen ofta sker på sådana
platser skapas olycksrisker eftersom gång- och cykeltrafikanter tvingas väja eller välja
alternativa vägar som inte nödvändigtvis är trafiksäkra. Kommunmedlemmar med
funktionsvariationer i from av nedsatt syn- eller gångförmåga är särskilt utsatta för
störningarna som verksamheten medför.
De rättsliga och praktiska utmaningarna som genereras av de friflytande
mobilitetstjänsterna har uppmärksammats av regeringen som den 3 oktober 2019 har
gett Transportstyrelsen i uppdrag att beskriva de regelverk som gäller för eldrivna
enpersonsfordon, däribland elsparkcyklar och elcyklar.1
Uppdraget omfattar vidare att utreda

1



Behovet av regeländringar för att åstadkomma ett trafiksäkert och miljövänligt
användande av eldrivna enpersonsfordon, som också underlättar för
användarna. Utredningen ska omfatta alla regler som är relevanta för
användningen av dessa fordon, t.ex. trafikregler, konstruktionsregler,
ordningsregler och regler om flyttning av fordon.



Om det ska överlämnas till kommuner att avgöra behovet av särskilda regler
för den egna kommunen. I uppdraget ingår därför att analysera hur de
befintliga möjligheterna att meddela föreskrifter enligt nuvarande
trafiklagstiftning kan och bör förtydligas eller utökas med syfte att ge
kommunerna bättre möjligheter att reglera eldrivna enpersonsfordon.



Vad utformningen av infrastrukturen eller stadsplanering innebär för ett
trafiksäkert framförande av dessa fortskaffningsmedel.



Om det bör införas krav på uthyrare att lämna information om gällande regler
till användare av dessa fordon.



Möjligheten att införa ett krav på tillstånd för att få hyra ut elsparkcyklar.

Regeringsbeslut I2019/02588/TM.
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Uppdraget ska redovisas i tre delar


En beskrivning av de regelverk som gäller för eldrivna enpersonsfordon ska
redovisas senast den 29 april 2020.



En beskrivning av omfattningen av olyckor och olyckstillbud där sådana
fordon är inblandade ska redovisas senast den 1 november 2020.
Redovisningen ska även omfatta de åtgärder för en höjd trafiksäkerhet som ett
urval av länder har vidtagit inom området. Redovisningen ska vidare omfatta
en analys av nulägesbeskrivningen av de åtgärdsalternativ som har genomförts
i respektive land.



En slutredovisning ska lämnas senast den 1 mars 2021 med en beskrivning av
uppdragets resultat i sin helhet inklusive eventuella förslag till
regelförändringar med tillhörande konsekvenser.

1.4 Avgränsningar
Eftersom de fordon som tillhandahålls genom de friflytande mobilitetstjänsterna
varom nu är fråga huvudsakligen är att betrakta som cyklar enligt trafiklagstiftningen
behandlas inte sådana fordon som faller utanför denna definition mer än perifert.
Utredningen av de friflytande mobilitetstjänsterna i relation till trafiklagstiftningen har
avgränsats till att avse regler om parkering mot bakgrund av karaktären av de
störningar som staden upplever.
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2 Gällande rätt
I detta avsnitt redogörs inledningsvis för innebörden av för frågeställningarna centrala
begrepp. Därefter behandlas omfattningen av tillståndskravet i 3 kap. 1 §
ordningslagen (1993:1617), OL, innebörden av offentligrättsliga nyttjanderätter, samt
vilka förutsättningar som gäller för ianspråktagande av och ersättning för nyttjande av
kommunalt ägd eller förvaltad mark.

2.1 Friflytande mobilitetstjänster
Det saknas för närvarande en rättslig definition av den typ av verksamhet och fordon
som utredningen avser. I en nyligen publicerad rapport som tagits fram av OECD2
används begreppet mikro-mobilitet. Det begreppet definieras i sin tur som
användningen av mikro-fordon.3 Sådana fordon utgörs av fordon med en maximal vikt
om 350 kg som är konstruerade för en hastighet av maximalt 45 km/h. Mikrofordonen
underindelas i sin tur i två klasser (maximal hastighet resp. vikt).
I rapporten konstateras vidare att mikro-fordonens minsta gemensamma nämnare är
att de är polymorfiska. Fordonen har varken en gemensam formfaktor,
framdrivningssätt, antal hjul, förarens position (stående eller sittande). Mikrofordonen
inbegriper dessutom både sådana fordon som framförs enbart med muskelkraft och
sådana som, helt eller delvis drivs av en el- eller förbränningsmotor.
Mot bakgrund dels av hur mitt uppdrag är formulerat och dels på beskaffenheten av de
fordon som staden vill undersöka möjligheten att reglera genom kommunal
normgivning har jag valt att använda följande begrepp och definitioner i denna
promemoria



2

friflytande mobilitetstjänster: yrkesmässig uthyrning av eldrivna
enpersonsfordon,
eldrivna enpersonsfordon: sparkcyklar, elcyklar och liknande, oberoende av
om de har ett eller flera hjul, en sitt- eller ståplats för föraren.4 Denna
definition täcker in de olika former av fordon som tillhandahålls genom
friflytande mobilitetstjänster (se nedan).

OECD/ITF, Safe Micromobility 2020.
A.a. s. 14 f.
4
Jfr prop. 2009/10:198 s. 19.
3
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2.1.1 Särskilt om begreppet fordon
Enligt 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner definieras ett fordon som en
anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättat huvudsakligen för färd
på marken och inte löper på skenor. En cykel är ett fordonsslag som i sin tur
underindelas i fyra kategorier
1. vanliga trampcyklar,
2. elfordon med trampor; max 250 watt som bara kan förstärka trampningen upp
till 25 km/h,
3. elfordon utan trampor, som är avsedda för personer med fysisk
funktionsnedsättning. De har ingen effektbegränsning men en maxhastighet på
20 km/h (exv. el-rullstol), samt
4. elfordon utan trampor med maxhastighet 20 km/h; (a) max 250 watt eller (b)
självbalanserande.
Om ett cykelliknande fordon avviker från dessa krav kommer fordonet inte längre
anses vara cykel, utan hänföras till något av de andra fordonsslagen i 2 § lagen
(2001:559) om vägtrafikdefinitioner. De juridiska förutsättningarna för användning av
sådana fordonsslag skiljer sig åt från dem som gäller för cyklar.
Det är företrädesvis cyklar av den fjärde kategorin som tillhandahålls genom de
friflytande mobilitetstjänsterna.

2.2 Allmän plats – offentlig plats
Begreppet allmän plats finns i flera författningar, bland annat i 2 kap. 1 § första
stycket 4 regeringsformen (1974:152), RF, 4 kap. 11 §, 16 kap. 11 och 16 §§
brottsbalken (1962:700), BrB, 1 § lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och
andra farliga föremål samt i 1 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Begreppet har olika innebörd och betydelse beroende på i vilken lagstiftning det
förekommer.
I nu aktuellt sammanhang är det plan- och bygglagstiftningens definition som är
relevant eftersom det i 1 kap. 2 § första stycket OL anges att med offentlig plats enligt
lagen avses bl.a. sådana platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som
har upplåtits för sitt ändamål.

2.2.1 Allmän plats enligt plan- och bygglagstiftningen
Genom den äldre plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL, ersattes de äldre
planinstituten stads- och byggnadsplaner med ett gemensamt institut – detaljplanen.
Genom detaljplanerna gavs kommunerna möjlighet att, på ett för den enskilde
bindande sätt, reglera bl.a. markanvändning, placering och utformning av bebyggelsen
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inom planområdet. Ett visst område blir allmän plats genom att kommunen bestämmer
detta genom att anta en detaljplan, 5 kap. 27 § PBL.
I en detaljplan ska kommunen bl.a.



bestämma och ange gränserna för allmänna platser, kvartersmark och
vattenområden, och
bestämma användningen och utformningen av allmänna platser som
kommunen är huvudman för, 4 kap. 5 § PBL.

En allmän plats definieras enligt 1 kap. 4 § PBL som en gata, en väg, en park, ett torg
eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov.
Uttrycket bygger på att kommunen har ett grundläggande ansvar för sådana områden
i bebyggelse som behöver användas för gemensamma ändamål som rymmer
allmänna nyttigheter eller ska nyttjas av allmänheten. 5 En allmän plats kan bestå
både av mark och av vattentäckta markområden.

Vilka äldre planer ska jämställas med detaljplaner?
I 17 kap. 4 § första stycket ÄPBL föreskrivs att stadsplaner och byggnadsplaner enligt
byggnadslagen (1947:385) eller stadsplanelagen (1931:142), sådana äldre planer och
bestämmelser som anges i 79 och 83 §§ sist nämnda lag samt avstyckningsplaner, till
den del de inte omfattas av förordnande enligt 168 § byggnadslagen, ska gälla som
detaljplaner som antagits med stöd av denna lag. Vidare föreskrivs i 17 kap. 27 §
ÄPBL bl.a. att vad som i lag eller annan författning föreskrivs om stadsplan ska i
stället avse detaljplan, inom vilken kommunen är huvudman för allmänna platser och
att vad som föreskrivs om byggnadsplan ska avse detaljplan, inom vilken annan än
kommunen är huvudman för allmänna platser.
Den 2 maj 2011 infördes den nuvarande PBL. I punkt 5 i lagens
övergångsbestämmelser anges bl.a. att stadsplaner, byggnadsplaner,
avstyckningsplaner och andra planer och bestämmelser som den 1 maj 2011 enligt 17
kap. 4 § i den upphävda plan- och bygglagen ska anses ha antagits med stöd av den
upphävda lagen, även i fortsättningen ska anses ha antagits med stöd av den upphävda
lagen.
Än i dag finns det många byggnads- respektive stadsplaner som fortfarande gäller. Av
4 kap. 38 § PBL följer nämligen att en detaljplan, eller en plan som gäller som
detaljplan, gäller till dess den ändras eller upphävs. Genom införandet av PBL har inte
gjorts några förändringar av vad som förordnats i 17 kap. 4 och 27 §§ ÄPBL.
Bestämmelsen i punkt 5 till övergångsbestämmelserna till PBL kan inte förstås på
annat sätt än att stadsplan är att jämställa med detaljplan inom vilken kommunen är

5

Prop. 2009/10:170, Del 1 s. 142.
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huvudman för allmänna platser och byggnadsplan är att jämställa med detaljplan där
annan än kommunen är huvudman för allmänna platser.6

2.3 Offentlig plats
Begreppet offentlig plats är unikt för OL och är en sammanfattade beteckning på
sådana platser som räknas upp i 1 kap. 2 § första stycket OL, nämligen
1. allmänna vägar,
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som
allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet,
om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för
allmän trafik.
Uttrycket offentlig plats enligt OL har således en vidare betydelse än vad som avses
med allmän plats i PBL.7
Kommunen kan med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket OL fatta beslut om att jämställa
andra platser än de som räknas upp i första stycket med offentlig plats genom en lokal
föreskrift. Det kan exempelvis handla om anläggningar för lek, idrott, camping eller
friluftsliv, badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana områden
under förutsättning att områdena är tillgängliga för allmänheten.
Gemensamt för offentliga platser och platser som genom lokal föreskrift jämställts
med sådan är att om platsen är tillgänglig för allmänheten endast under vissa tider, är
den offentlig plats bara under dessa.
Följden av att ett visst område utgör eller jämställts med offentlig plats är att OL:s
regelverk blir tillämpligt på platsen. Detta innebär i sin tur bl.a. att



6
7

det inträder ett krav på tillstånd för viss användning av de platser som är
belägna inom detaljplanelagt område, och
lokala förskrifter om den allmänna ordningen som meddelas med stöd av 3
kap. 8 § OL gäller på sådana platser.

SKR, På rätt plats. Handbok för upplåtelser av offentliga platser 2020 s. 9 f.
Ds 2014:31 s. 81.
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2.4 Tillståndskravet i 3 kap. 1 § ordningslagen
En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte utan tillstånd av
Polismyndigheten användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål
som platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget. Om kommunen
genom en lokal föreskrift har jämställt en viss plats inom detaljplanelagt område med
offentlig plats gäller tillståndskravet även denna plats. Tillståndskravet omfattar inte
vissa tillfälliga ianspråktaganden eller åtgärder som är reglerade i väglagen
(1971:948).8 (3 kap. 1 § andra meningen OL.)

2.4.1 Tillståndskravets närmare omfattning
En offentlig plats inom detaljplanelagt område får, utan tillstånd, användas för det
ändamål som platsen har upplåtits för. En gata får således användas för allmän trafik
så länge inte något annat föreskrivs i trafikföreskrifterna. Tillstånd krävs inte heller
om den offentliga platsen används på något annat sätt än det den har upplåtits för men
det andra användningssättet är allmänt vedertaget, dvs. allmänt accepterat. (3 kap. 1 §
OL.) Det är just den aktuella platsen som ska ha använts på ett allmänt vedertaget sätt.
Begreppet allmänt vedertaget bör ges en restriktiv tolkning. Det är den som påstår att
ett utnyttjande är allmänt vedertaget som har att visa att så är fallet. En sådan
användning kan inte tas till intäkt för att en annan plats kan användas tillståndsfritt för
motsvarande ändamål.9
Tillståndskravet är inte begränsat till offentliga platser som i detaljplan redovisas som
allmän plats, utan omfattar samtliga kategorier av offentliga platser samt platser som
genom lokal föreskrift jämställts med sådan.

För vilket ändamål är en offentlig plats inom detaljplanelagt område upplåten?
Tillståndskrav föreligger som ovan angetts när en offentlig plats inom detaljplanelagt
område ska användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som
platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget. För att avgöra
omfattningen av tillståndsplikten enligt 3 kap. 1 § OL måste därmed utredas
innebörden av uttrycket det ändamål som platsen har upplåtits för.
Det som utmärker en allmän plats inom detaljplanelagt område enligt både OL och
PBL är att de är upplåtna till allmän användning.10 Detta är också grundtanken bakom
bestämmelserna om tillståndsplikten. Eftersom de allmänna platserna är upplåtna för
8

Bestämmelserna i väglagen gäller allmän väg. Till allmän väg räknas, förutom själva vägbanan, också
vissa anordningar som hör till vägen. Ett vägområde utgörs av den mark eller det utrymme som tagits i
anspråk för väganordning.
9
SKR, På rätt plats. Handbok om upplåtelser av offentliga platser 2020, s. 28.
10
I prop. 1992/93:210 och prop. 1957:157 används uttrycket ”den allmänna samfärdseln” (s. 100 resp.
40 samt 57).
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sådan användning bör de inte utan särskilt tillstånd mera varaktigt få användas för
något annat ändamål. Kravet motiveras av att om allmänna platser fritt skulle få
användas för olika ändamål, skulle det uppkomma allvarliga störningar i trafiken eller
av den allmänna ordningen.11
I motiven till OL anges att ett ianspråktagande [av offentlig plats inom detaljplanelagt
område] i enligt med det ändamål för vilket den offentliga platsen har upplåtits genom
beslut i detaljplan eller i någon annan ordning aldrig kräver tillstånd.12 Uttrycket ”i
någon annan ordning” torde primärt avse sådana offentliga platser inom detaljplan
som inte upplåtits till allmän användning genom själva detaljplanen – exempelvis
platser som kommunen har upplåtit för torghandel.13
Uttrycket offentlig plats introducerades i och med OL och ersatte begreppet allmän
plats i dess föregångare allmänna ordningsstadgan (1956:617), AOst.14 Av motiven
till OL framgår att lagstiftaren inte avsett att förändra omfattningen av
tillståndsplikten vid införandet av OL i förhållande till vad som gällde enligt AOst.
I 2 § första stycket AOst redovisades ett antal exempel på tillståndskrävande
företeelser. Uppräkningen i listan var emellertid exemplifierande vilket är tydligt
genom användningen av uttrycket och liknande. Som tillståndskrävande
försäljningsstånd betraktades enligt stadgan exempelvis mindre byggnader som
kiosker, korv- och glasstånd, lotteristånd, tidningsstånd, serveringar, annonspelare,
montrar, anordningar för skoputsning eller fotografering, vågar m.m.15
Tillstånd krävs i allmänhet när offentlig plats utnyttjas som upplagsplats, t.ex. för
byggmaterial, varor, emballage eller annat skrymmande gods. Detsamma gäller när
sådan plats utnyttjas för tillfälliga försäljningsstånd såsom flyttbara korv- eller
glasstånd liksom för mera permanenta försäljningsstånd såsom kiosker. Som
ytterligare exempel på när tillstånd i regel krävs kan nämnas användande av offentlig
plats för serveringar, annonspelare, s.k. vippskyltar, montrar, containrar, soffor och
cykelställ. Krav på tillstånd gäller även då t.ex. en gata mera regelbundet används för
att utföra reparationer av exempelvis bilar.
Uppställning på offentlig plats av fordon från vilka försäljning sker, fordon i vilka
olika utställningar förevisas, fordon som utgör lotterivinster, lastfordon och containrar
anges i motiven som exempel på markdispositioner som kan kräva tillstånd, om
ianspråktagandet inte är endast tillfälligt och sker i obetydlig omfattning.16

11

Prop. 1992/93:210 s. 100.
Prop. 1992/93:210 s. 274.
13
A. prop. s. 101, 108 och 274 samt Åberg, Ordningslagen (Version 4, JUNO), kommentaren till 3 kap.
1 §.
14
A. prop. s. 49–58, särskilt. s. 49.
15
Prop. 1956:143 s. 82. Se också prop. 1957:157 s. 63 f., SOU 1985:24 s. 96 samt Åberg, a.a.,
kommentaren till 3 kap. 1 §.
16
A. prop. s. 275.
12
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I en dom från Svea hovrätt meddelad år 2013, i vilken en företrädare för ett eventbolag dömdes för brott mot ordningslagen med anledning av att bolaget, utan tillstånd
enligt OL, hade ställt upp Segways (ett tvåhjuligt självbalanserande
elmotordrivet fordon avsett för transport av en person) på trottoaren utanför bolagets
butikslokal som var belägen på Regeringsgatan i Stockholm.17
Författaren till ordningslagskommentaren har vidare gjort bedömningen att
tillhandahållande av el-sparkcyklar för uthyrning på offentlig plats faller inom
tillståndskravet.18
Vad gäller elsparkcyklar kan kommunen i lokala föreskrifter förbjuda att viss offentlig
plats utnyttjas för sådan verksamhet eller föreskriva vilka offentliga platser som får
användas för sådan verksamhet. Det bör understrykas att det är bara den verksamhet som
uthyraren ansvarar för som kan regleras i lokala föreskrifter. För den som hyr en
elsparkcykel gäller trafikreglerna. Den lokala föreskriften får inte ges sådan utformning
att den kränker den grundlagsskyddade näringsfriheten. I sitt yttrande till
Polismyndigheten kan kommunen ställa upp villkor för uthyrningsverksamheten.
Villkoren ska ta sikte på sådant som kommunen ansvarar för, till exempel
markanvändning och renhållning. Också Polismyndigheten kan förena tillståndet med
villkor. I ett tillstånd till uthyrning av elsparkcyklar kan ställas upp villkor om sådant som
att återlämnande av elsparkcykeln ska ske på vissa utpekade platser.

Mot denna bakgrund får det anses klarlagt att tillhandahållande av friflytande
mobilitetstjänster på offentlig plats inom detaljplanelagt område som utgångspunkt
omfattas av kravet på tillstånd i 3 kap. 1 § OL, förutsatt att det inte är fråga om ett
sådant tillfälligt ianspråktagande som undantagits från tillståndskravet enligt
paragrafens andra mening. Nedan redovisas exempel på uppställning av eldrivna
enpersonsfordon som bedöms kräva tillstånd enligt ordningslagen.

17
18

Svea hovrätts dom 2013-05-03 i mål nr B 2486-12.
JP Infonet 2020.
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Undantag från tillståndskravet för tillfälliga ianspråktaganden
Tillstånd enligt 3 kap. 1 § OL krävs inte för s.k. tillfälliga ianspråktaganden. För att
det ska vara fråga om ett sådant (tillståndsfritt) tillfälligt ianspråktagande måste tre
förutsättningar samtidigt vara uppfyllda
1. platsen tas i anspråk endast tillfälligt (tidsbegränsning),
2. i obetydlig omfattning (geografisk begränsning), och
3. utan att inkräkta på någon annans tillstånd (sakrättslig begränsning).
I motiven anges att ju mera omfattande och till sin karaktär trafik- eller
ordningsstörande ett ianspråktagande är desto snävare blir utrymmet för ett
tillståndsfritt ianspråktagande.19 Den rättspraxis avseende tillfälliga ianspråktaganden
av offentlig plats som kunnat hittas vid sökningar i Juno, som omfattar domar från
tidsperioden 1996–2000, uppgår till 38 domar från tingsrätterna och fem domar från
hovrätterna.
Mot bakgrund av att ianspråktagandets grad av störning av trafik respektive allmän
ordning spelar in i bedömningen av om ett visst ianspråktagande omfattas av
undantaget eller inte är det svårt att dra några mer generella slutsatser om undantagets
närmare omfattning, utöver vad som uttalas i lagmotiv och doktrin – praxis visar att
bedömningen av om ett visst ianspråktagande omfattas av undantaget måste göras i
varje enskilt fall.
Tidsmässig begränsning
Ordningsstadgeutredningen uttalade i sitt slutbetänkande att en markdisposition som
sträcker sig utöver en dag kan aldrig betraktas som tillfällig – dock utan ange någon
nedre gräns för den tidsmässiga aspekten.20 I specialmotiveringen till 3 kap. 1 § andra
meningen anges dock ”några timmar”.21 I lagkommentaren görs bedömningen att ett
nyttjande av platsen som sträcker sig längre än någon timme som regel inte kan anses
vara ett tillfälligt ianspråktagande.22
Inte heller blir ianspråktagandet att anse som tillfälligt, om platsen används endast
under någon timme men nyttjaren efter ett kortare uppehåll återkommer till platsen
och återupptar sin verksamhet där.23 I än högre grad gäller detta om ett avbrott beror
på att polisen uppträder på platsen.24

19

SOU 1985:24 s. 219, prop. 1992/93:210 s. 275 samt Åberg, a.a., kommentaren till 3 kap. 1 § andra
meningen.
20
A. bet. s. 219.
21
A. prop. s. 103 och 274.
22
Åberg, a.a. kommentaren till 3 kap 1 § andra meningen. Motsvarande bedömning i SKR, På rätt
plats. Handbok om upplåtelser av offentliga platser 2020 s. 29.
23
Åberg, a.a., kommentaren till 3 kap 1 § andra meningen.
24
A. prop. s. 275 och Åberg, a.a., kommentaren till 3 kap 1 § andra meningen.
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Geografisk begränsning
För att ett ianspråktagande av en offentlig plats inte ska kräva tillstånd uppställs som
ett ytterligare krav att ianspråktagandet är endast obetydligt. Av avgörande betydelse i
sammanhanget blir då storleken på ytan av den offentliga platsen. Är det fråga om en
begränsad yta kan således ett mycket begränsat ianspråktagande omfattas av
tillståndskravet enligt 3 kap. 1 § OL, om det innebär att en större del av den offentliga
platsen tas i anspråk.25
Att använda sig av någon kvadratmeter på ett större torg bör anses som obetydlig
omfattning.26 Samma utnyttjande i en trång gångpassage kan däremot inte anses vara
ett obetydligt ianspråktagande.27 Kravet på tillstånd kan inte heller kringgås genom att
flera personer som utnyttjar platsen i mindre omfattning byter platser med varandra.
Av betydelse för bedömningen av omfattningen av ianspråktagandet blir också om
flera personer nyttjar den offentliga platsen samtidigt, exv. om ett stort antal
gatuförsäljare samtidigt belamrar en gågata med stånd och filtar. Det får i så fall göras
en samlad bedömning av ianspråktagandena. Inte heller blir sådana gatuförsäljares
verksamhet fri från kravet på tillstånd enbart av den anledningen att de under
verksamhetens gång byter platser med varandra. Även om en enskild nyttjare skulle
anses ta en offentlig plats i anspråk endast i obetydlig omfattning kan hans verksamhet
således anses falla under kravet på tillstånd, om flera andra nyttjare tar platsen i
anspråk på samma eller något liknande sätt.28
Sakrättslig begränsning
Vidare gäller för att krav på tillstånd inte ska föreligga att ianspråktagandet inte
inkräktar på någon annans tillstånd. De tillstånd som åsyftas är sådana som meddelas
med stöd av 3 kap. 1 § OL.29

25

A. prop. s. 275.
I rättsfallet SvJT 1977 ref. s. 14 ansågs en duk med måtten 60x60 cm – som hade lagts ut på
trottoaren vid en tunnelbanenedgång och på vilken hade placerats varor som bjudits ut till försäljning –
inte motsvara kraven enligt 2 § första stycket i den då gällande AOst på en anordning som utgjorde ett
mera påtagligt hinder för den allmänna platsens utnyttjande för avsett ändamål och dessutom var
avsedd att brukas inte endast tillfälligt. Vid en prövning enligt förevarande paragraf torde utgången ha
blivit den motsatta. I RH 1999:35 ogillades ett åtal mot en person som utan tillstånd sålt CD-skivor från
en vagn med ytmåtten 1 x 2 m, som varit uppställd på Sergelgatan i Stockholm under en tidsrymd av
knappt tre timmar. Se dock NJA 1975 s. 563 där uppställning av en låda för försäljning av varmkorv i
Skärholmens centrum ansågs kräva tillstånd enligt dåvarande 2 § AOst även mot bakgrund av att
undantag ansågs, utan stöd av någon uttrycklig bestämmelse gälla vid tillämpning av 2 § AOst. Se även
NJA 1997 s. 179 och prop. 1992/93:210 s. 101. Se också Hovrätten över Skåne och Blekinges domar
2014-09-24 i mål nr B 2518-13 och B 831-14 respektive Stockholms tingsrätts dom 2013-02-12 i mål
nr B 17035-12.
27
SKR, a.a. s. 29.
28
A. prop. s. 275 samt Åberg, a.a., kommentaren till 3 kap. 1 § andra meningen.
29
SKR, a.a. s. 29
26
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2.4.2 Kommunens yttrande i tillståndsprocessen
Under handläggningen av en ansökan om tillstånd till ianspråktagande av offentlig
plats eller en plats som jämställts med sådan genom lokal föreskrift ska
Polismyndigheten inhämta yttrande från kommunen. Kravet, som är ovillkorligt,
gäller bara om platsen förvaltas av kommunen.
Om kommunen avstyrker ansökan, får tillstånd inte meddelas. Kommunen har därmed
en vetorätt mot upplåtelser av offentliga platser som står under dess förvaltning.
Kommunen behöver inte ange någon närmare motivering när den utnyttjar sin
vetorätt, 2 och 32 §§ förvaltningslagen (2017:900) samt 3 kap. 26 § tredje stycket OL.
Om kommunen tillstyrker ansökan har den möjlighet att ställa upp villkor för
tillstyrkandet med stöd av 3 kap. 15 § OL. Om sådana villkor har ställts upp får
tillstånd endast meddelas om det förenas med dessa villkor. (3 kap. 2 § OL.) De
villkor som kommunen har möjlighet att ställa upp är sådana som knyter an till
kommunens roll som ägare till eller förvaltare av den offentliga platsen och som har
ett direkt samband med nyttjandet.30 Sådana villkor kan avse skötseln av den
offentliga platsen, markanvändning, stadsbild, miljö och trafik.31
Det ska anmärkas att kommunens möjlighet att ställa upp villkor för tillstyrkande inte
är detaljreglerad. Det beror enligt motiven på att de lokala förhållandena, liksom den
politiska målsättningen inom kommunen, måste få spela in vid utformningen av
villkoren.32
Det framgår av förarbetena att åtskilliga villkor inte har något direkt samband med
allmän ordning och säkerhet utan mera syftar till att tillgodose kommunernas krav
som fastighetsägare eller som ansvariga för trafikregleringen eller den allmänna
miljön. För att kommunen ska ha möjlighet att ställa upp de villkor för nyttjandet som
behövs i det enskilda fallet har möjlighet att ställa upp villkor getts en mycket bred
omfattning.33

30

A. prop. s. 275.
I förarbetena anges, utöver de teman som tas upp i lagrummet, som exempel villkor som syftar till att
underlätta renhållning, ledningsdragning, gatuarbeten m.m., a. prop. s. 276. Enligt 3 kap. 14 § OL ska
Polismyndigheten vid handläggningen beakta vad som krävs av hänsyn till trafiken samt till allmän
ordning och säkerhet. Om ansökan avser tillstånd att ta i anspråk en offentlig plats för visst ändamål,
ska särskild hänsyn tas till gångtrafikens intresse. Polismyndigheten får förena ett beslut om tillstånd
med de villkor som behövs av hänsyn till trafiken samt till allmän ordning och säkerhet. Villkoren får
inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller på annat sätt göra obefogade inskränkningar i den
enskildes frihet.
32
A. prop. s. 276.
33
A. prop. s. 109 f.
31
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2.5 Polistillståndet
Upplåtelsen av en offentlig plats för enskild användning kommer till stånd genom ett
ensidigt beslut som fattas av Polismyndigheten med stöd av 3 kap. 1 § OL.
Upplåtelsen klassificeras därför som en offentligrättslig upplåtelse. Sådana upplåtelser
är att skilja från nyttjanderätter enligt jordabalken (1970:994), JB, vilka upplåts
genom avtal – dvs. som en följd av en överenskommelse mellan två parter, 7 kap. 1 §
första stycket JB. På grund av detta är bestämmelserna i JB inte tillämpliga på
offentligrättsliga upplåtelser; för dessa gäller enbart de regler som stadgas i OL,
tillhörande författningar samt själva tillståndsbeslutet.34 Därför framstår det som
mindre lämpligt att göra analogier mellan bestämmelserna i JB och OL:s regler.
Partiell eller total nyttjanderätt?
Det framgår inte av förarbetena om lagstiftaren haft någon uppfattning i fråga om en
upplåtelse av offentlig plats ska anses utgöra en partiell nyttjanderätt – alltså en rätt att
utnyttja mark eller utrymme för ett visst syfte utan självständig besittning – eller en
total nyttjanderätt där nyttjanderättshavaren har egen besittning till det upplåtna
området.
Genom polistillståndet får tillståndshavaren i praktiken en exklusiv besittning till det
upplåtna området genom att den allmänna användningen av den offentliga platsen får
ge vika för den enskilda användningen som avses med tillståndet. Vidare får
tillståndshavaren genom tillståndet ett straffsanktionerat skydd mot att någon annan
inkräktar på dennes besittning. Det framgår av att en plats som upplåtits genom ett
polistillstånd aldrig kan bli föremål för ett (tillståndsfritt) tillfälligt ianspråktagande (3
kap. 1 § andra meningen resp. 22 § OL). Den möjlighet som står kommunen till buds
för att återfå besittningen till det upplåtna området är begränsad till att begära
återkallelse av tillståndet hos Polismyndigheten, 3 kap. 18 § OL. Tillståndet innebär
således att tillståndshavaren har en självständig besittning till det upplåtna området på
det sätt som kännetecknar en total nyttjanderätt.

Får tillståndshavaren överlåta tillståndet eller upplåta den offentliga platsen i andra
hand?
Tillståndet är personligt och kan inte överlåtas, vare sig av tillståndshavaren,
Polismyndigheten eller av kommunen. Den till vilken tillståndet överlåts och som inte
själv har tillstånd använder alltså platsen i strid med reglerna i OL. Den som på detta
sätt nyttjar den offentliga platsen utan tillstånd kan t.ex. föreläggas att vidta rättelse,

34

Larsson m.fl. Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken, 5 uppl. 2015, s. 60 f. Jämför även
Kammarrättens i Stockholm dom 2013-11-18 i mål nr 3869-13.
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dvs. att ta bort anordningen på den offentliga platsen. Ett föreläggande kan meddelas
utan att den felande först får en tillsägelse om att vidta rättelse.

Vilket ansvar åvilar tillståndshavaren?
OL innehåller särskilda bestämmelser om skötsel och underhåll av byggnader,
ställningar, skyltar och liknande anordningar på offentliga platser. Ägaren har det
primära ansvaret för att åtgärda brister som medför risk för skada på personer eller
egendom. Sådana brister ska avhjälpas utan oskäligt dröjsmål. (3 kap. 3 § första
stycket OL.)
Enligt paragrafens tredje stycke övergår skyldigheten på den som till följd av
nyttjanderättsavtal eller på någon annan grund35 är i ägarens ställe. En innehavare av
ett tillstånd enligt 3 kap. 1 § OL är i och med i det kommunens ställe och övertar
därmed också ansvaret för skötseln av den offentliga platsen som tillståndet omfattar.

2.6 Överklagande av Polismyndighetens beslut i
tillståndsärendet respektive kommunens beslut om
yttrande
Om Polismyndigheten beslutar att avslå en ansökan om att ta i anspråk offentlig plats
får beslutet inte överklagas, om det föranletts av att kommunen har utnyttjat sin
vetorätt, 3 kap. 26 § första stycket andra meningen OL.
Kommunens beslut om att yttra sig i ärendet kan däremot överklagas till
förvaltningsrätt med stöd av bestämmelserna om laglighetsprövning i 13 kap.
kommunallagen (2017:725), KL, enligt 3 kap. 26 § tredje stycket OL.
Det är bara kommunmedlemmar som har rätt att begära laglighetsprövning (den som
är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen36, ska betala
kommunalskatt där, samt en medborgare i någon av Europeiska unionens
medlemsstater [unionsmedborgare] som är bosatt i kommunen men som, enligt 5 §
andra stycket folkbokföringslagen [1991:481], inte ska folkbokföras där), 13 kap. 1 §
resp. 1 kap. 5 § KL. Ett företag som bedriver näringsverksamhet i kommunen utan att
äga fast egendom där kan därmed inte överklaga ett beslut med laglighetsprövning.

35

I prop. 1992/92:210 s. 277 anges som exempel arrendatorer, hyresgäster och fastighetsförvaltare.
Regleringen om att äganderätt till fast egendom grundar kommunmedlemskap innebär att också
juridiska personer kan vara medlemmar av en kommun, prop. 2016/17:171 s. 296 f.
36
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2.7 Utformning av lokala ordningsföreskrifter
Kommunerna får med stöd av 3 kap. 8 och 12 §§ OL samt 1 § förordningen
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala
föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) meddela de ytterligare föreskrifter för
kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen
på offentlig plats. Det är således inte möjligt att inskränka OL:s reglering genom en
lokal föreskrift.
Lokala ordningsföreskrifter får inte angå förhållanden som är reglerade i OL eller
annan författning eller som enligt OL eller annan författning kan regleras på något
annat sätt.
Inte heller får sådana föreskrifter meddelas som innebär en inskränkning i den
enskildes frihet att framföra ett musikaliskt verk eller något annat konstnärligt verk. (3
kap. 12 § OL resp. 1 § andra stycket förordningen [1993:1632].)
Utöver detta gäller, vilket inte framgår av bemyndigandet, att en lokal föreskrift inte
får strida mot en författning av högre konstitutionell valör. Det följer redan av den
formella lagkraftens princip.37
Inom ramen för det område som kan regleras får inte föreskrifterna lägga onödigt
tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes
frihet.
Dessa begränsningar medför sammantaget att det faktiska området som kan bli
föremål för reglering genom lokal ordningsföreskrift är betydligt snävare avgränsat än
vad som framgår av bemyndigandet i sig.
Bedömningen av om en viss lokal ordningsföreskrift faller inom ramen för
bemyndigandet i 3 kap. 8 resp. 12 §§ OL innehåller sammantaget ett antal olika
moment som var och ett bör bedömas var för sig, även om det i praktiken kommer att
vara svårt att dra några skarpa gränser mellan moment. I syfte att göra framställningen
så tydlig som möjligt behandlas gränserna i två separata teman respektive underavsnitt
1. Kan företeelsen regleras genom lokal föreskrift?
2. Är föreskriften i sig för långtgående?

37

Dunker, Lokala ordningsföreskrifter 2019, s. 237 f. och där hänvisad doktrin.
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2.7.1 Kan företeelsen regleras genom lokal ordningsföreskrift?
Innebär föreskriften en inskränkning i den enskildes frihet att framföra ett musikaliskt
verk eller något annat konstnärligt verk eller står den i strid med en föreskrift av
högre normhierarkisk valör?
Enligt 1 § andra stycket förordningen (1993:1632) får kommunerna inte heller
meddela sådana föreskrifter som innebär en inskränkning i den enskildes frihet att
framföra ett musikaliskt verk eller något annat konstnärligt verk. Regler om
tillståndskrav för eller förbud mot friflytande mobilitetstjänster riskerar inte att
komma i konflikt med denna inskränkning av bemyndigandet.
Vad avser den i 2 kap. 17 § RF skyddade näringsfriheten får denna begränsas endast
för att skydda angelägna allmänna intressen. Som exempel på sådana intressen anges i
motiven miljö, säkerhet, utbildning och andra liknande intressen.38 Det kan
konstateras att lagstiftaren redan genom införandet av tillståndskravet i 3 kap. 1 § OL
har infört en begränsning av näringsfriheten med motiveringen att om offentliga
platser fritt skulle få användas för olika ändamål, skulle det uppkomma allvarliga
störningar i trafiken eller av den allmänna ordningen.39
Enligt huvudregeln i 8 kap. 2 § RF ska föreskrifter som inskränker näringsfriheten
beslutas genom lag. Det finns dock möjlighet till subdelegation av
normgivningsmakten avseende denna typ av föreskrifter till regeringen och dess
myndigheter eller kommuner enligt 8 kap. 3 resp. 10 § RF. Så har också skett genom
1 § förordningen (1993:1632). Eftersom en lokal ordningsföreskrift om tillståndskrav
för friflytande mobilitetstjänster endast utgör en precisering av vad som redan gäller
enligt huvudregeln i 3 kap. 1 § OL kan detta inte anses utgöra en ytterligare
inskränkning av näringsfriheten utöver vad som redan gäller. Ett förbud mot
tillhandahållande av friflytande mobilitetstjänster på vissa offentliga platser eller delar
av sådana bör utan svårighet kunna motiveras med hänsyn till intresset av att
upprätthålla den allmänna ordningen.
Lokala ordningsföreskrifter bör under vissa omständigheter kunna omfattas av
reglerna i EU:s tjänstedirektiv40 och den anslutande lagen (2009:1079) om tjänster på
den inre marknaden eftersom det kan anses reglera tillträde till verksamhet inom
elfordonsuthyrningsmarknaden. Ett krav som endast innebär en precisering eller
utvidgning av ett i lag föreskrivet tillståndskrav och som gäller lika för alla aktörer är
inte diskriminerande. Det allmänna intresset av att upprätthålla den allmänna
ordningen torde vidare utgöra ett sådant (angeläget) allmänt intresse som motiverar
preciseringen eller utvidgningen (i den mån ett förbud mot verksamheten föreskrivs).
Eftersom ett förbud som tas in i en föreskrift inte får vara för långtgående (avsnitt
38

SOU 1994:40, Del A s. 118.
Prop. 1992/93:210 s. 100.
40
Europaparlamentets och rådets 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre
marknaden.
39
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2.7.2) ställer redan normvigningsbemyndigandet i sig krav på en
proportionalitetsbedömning i fråga om geografisk omfattning, tidsmässig giltighet och
det sakliga innehållet i föreskriften. Beslut om antagande av lokala
ordningsföreskrifter ska kungöras och tillgängliggöras i den ordning som föreskrivs i
8 kap. 13 § KL.
Det bedöms mot denna bakgrund som osannolikt att en reglering av tillhandahållande
friflytande mobilitetstjänster genom lokal ordningsföreskrift skulle vara oförenlig med
tjänstedirektivet eller aktualisera en anmälningsplikt enligt 15 a § lagen om tjänster på
den inre marknaden.

Syftar föreskriften till att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats?
Begreppet ”den allmänna ordningen” i 3 kap. 8 § OL ska enligt motiven ges en
vidsträckt tolkning.41 Kommunernas möjlighet att meddela ordningsföreskrifter har en
lång historia och har av tradition avsett vitt skilda ämnen som inte alltid enligt vanligt
språkbruk behöver associeras med ordningsfrågor. Avgörande är att regeln ska ha till
syfte att komma till rätta med eller förebygga någon typ av störning i det offentliga
rummet.42
Sedan lång tid tillbaka anses kommunen ha möjlighet att reglera tillfällig försäljning,
tillhandahållande av tjänster och kringföringshandel genom lokala
ordningsföreskrifter.43 Förutsättningarna är dock att regleringen dels är motiverad från
ordningssynpunkt och dels att den inte ges en sådan utformning att den innebär en
oacceptabel inskränkning av den grundlagsskyddade näringsfriheten, exempelvis
genom att reglera vilken typ av varor/tjänster som får säljas utan att det är motiverat ur
ett ordnings- eller säkerhetsperspektiv.44 Det måste också vara tydligt vilka typer av
tillfällig försäljning eller uthyrningsverksamhet som föreskriften reglerar.

Innebär föreskriften en utvidgning eller precisering av den reglering som finns i OL?
Bemyndigandet i 3 kap. 8 § OL är begränsat till att gälla för ”ytterligare föreskrifter”.
Det innebär att kommunen inte kan inskränka OL:s bestämmelser genom lokala
föreskrifter. De lokala föreskrifterna kan bara gå längre än lagens bestämmelser eller
mera i detalj precisera lagens föreskrifter.
41

Prop. 1992/93:210 s. 138 ff. och 152 f.
HFD 2018 ref. 75.
43
RÅ 1960 I 77 (förbud mot ”fotografering som bedrives yrkesmässigt eller eljest mot betalning).
44
I 2 kap. 17 § första stycket RF stadgas att begränsningar i rätten att driva näring eller utöva yrke
införas får endast för att skydda angelägna allmänna intressen och aldrig i syfte enbart att ekonomiskt
gynna vissa personer eller företag. Bestämmelsen anger inte i vilken form begränsningar i närings- och
yrkesfriheten ska beslutas. Enligt huvudregeln i 8 kap. 2 § RF ska sådana föreskrifter beslutas genom
lag men med möjlighet enligt 8 kap. 3 resp. 10 §§ RF till delegering av normgivningskompetensen till
regeringen och dess myndigheter eller kommuner.
42
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I det ovanstående har konstaterats att tillhandahållande av friflytande
mobilitetstjänster på offentlig plats omfattas av tillståndskravet i 3 kap. 1 § OL
förutsatt att det inte är fråga om ett s.k. tillfälligt ianspråktagande.
Eftersom tillståndsplikt för friflytande mobilitetstjänster redan råder enligt
huvudregeln i 3 kap. 1 § OL torde det inte vara möjligt att genom lokal
ordningsföreskrift föreskriva tillståndskrav för sådan verksamhet enbart för vissa
geografiska områden. Det skulle nämligen utgöra en begränsning av vad som redan
gäller enligt OL och därmed inte vara förenligt med att föreskrifterna enbart får gå
längre än OL eller precisera lagens föreskrifter. Se dock nedan om införande av
tillståndskrav för s.k. tillfälliga ianspråktaganden.
En föreskrift som reglerar förbud/tillståndskrav för tillhandahållande av friflytande
mobilitetstjänster innebär en precisering av tillståndskravet i 3 kap. 1 § första
meningen OL angående förhållanden som inte explicit är reglerade i OL. En sådan
föreskrift bör därmed inte anses stå i strid med subsidiaritetsregeln i 3 kap. 12 § OL på
grund av att frågan är reglerad i OL.
I NJA 1997 s. 179 fann Högsta domstolen att undantaget för s.k. tillfälliga
ianspråktaganden i 3 kap. 1 § andra meningen OL inte innebar att tillståndskravet är
reglerat i OL på så sätt att det skulle medföra hinder för en lokal föreskrift som belade
tillfälliga ianspråktaganden med tillståndskrav. Bestämmelsen i 3 kap. 12 § OL
begränsar alltså inte möjligheten att i en lokal föreskrift föreskriva krav på tillstånd
som går längre än vad som föreskrivs i OL.

Regleras friflytande mobilitetstjänster i OL eller annan författning eller kan de enligt
OL eller annan författning regleras på annat sätt än genom lokal föreskrift med stöd
av OL?
Förutom att lokala föreskrifter inte får angå förhållanden som redan är reglerade i OL
eller kan regleras genom OL på annat sätt än genom lokal föreskrift gäller
motsvarande krav även i förhållande till andra författningar. Lokala föreskrifter är
därmed ett subsidiärt alternativ till andra regleringsmöjligheter.
För att säkerställa att frågan som avses regleras genom föreskriften inte är föremål för
reglering genom annan författning eller kan regleras genom sådan måste därför
inledningsvis undersökas om det finns andra föreskrifter som reglerar ämnet. Utöver
tillståndskravet i 3 kap. 1 § OL innehåller lagen ingen reglering som träffar friflytande
mobilitetstjänster, varken direkt eller genom bemyndigande att meddela ytterligare
föreskrifter (se nedanstående sammanställning).45

45

Om verksamheten innebär att ställningar, skyltar och liknande anordningar ställs upp finns det dock
särskilda regler i 3 kap. 3 § som stadgar en skyldighet att avhjälpa brister på sådana anordningar utan
oskäligt dröjsmål, se 2.5.
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Bemyndiganden att meddela föreskrifter med stöd av ordningslagen
Sakfråga

Möjlig geografisk

Bemyndigande

räckvidd
Jämställande av område med
offentlig plats vid tillämpningen av
OL
(kommun)

Platser inom hela
kommunen som
uppfyller kriterierna i 1
kap. 2 § andra stycket
OL

1 kap. 2 § andra stycket
OL
1 § F (1993:1632)

Provning, besiktning och förbud att
använda en tivolianordning
(regeringen/Polismyndigheten)

-

2 kap. 13 § OL
11 § F (1993:1634)

Förbud mot allmänna
sammankomster och offentliga
tillställningar inom ett visst
område, om förbudet är nödvändigt
med hänsyn till att Sverige är i krig
eller krigsfara eller för att motverka
epidemi eller för att förebygga eller
bekämpa epizooti enligt
epizootilagen
(regering/länsstyrelse)

Aktuellt område/län

2 kap. 15 § OL
4 § F (1993:1632)

Ordningen på offentlig plats
(kommun)

Offentlig plats

kap. 8 § OL
1 § F (1993:1632)

Användning av pyrotekniska varor
(kommun)

Hela eller del av
kommunen

kap. 9 § OL
1 § F (1993:1632)

Ordningen och säkerheten i en
hamn
(kommun)

Kommunalt ägd eller
förvaltad hamn

3 kap. 10 § OL
1 § F (1993:1632)

Ordningen och säkerheten i en
hamn
(länsstyrelse)

Ägd eller förvaltad av
annan än kommunen

3 kap. 10 § OL
4 § F (1993:1632)

Förbud mot att vistas inom vissa
områden
(länsstyrelse)

Skade-, riskområden,
rasområden,
gruvområden, skjutfält,
skjutbanor eller
liknande områden

3 kap. 11 § OL
4 § F (1993:1632)
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Regler om uppställning av fordon, inbegripet cyklar,46 (parkering) finns däremot i
trafiklagstiftningen.
De fordon som tillhandahålls genom de friflytande mobilitetstjänsterna är att betrakta
som cyklar i juridisk mening och användarna är därmed skyldiga att följa tillämpliga
regler i trafiklagstiftningen, främst TraF.
Trafikförordningen (1998:1276), TraF, innehåller bestämmelser för trafik på väg och i
terräng, bl.a. grundläggande bestämmelser om parkering.
I förordningen används i stor utsträckning begrepp med samma betydelse som i
förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner, VTF, 1 kap. 3 § andra stycket
TraF. Det gäller bland annat begreppen väg, terräng och parkering.
Med väg avses en sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används
för trafik med motorfordon, en led som är anordnad för cykeltrafik, samt vissa gångeller ridbanor. Vägren utgör del av väg. Begreppet terräng omfattar områden som inte
är väg. (2 § VTF).
Eftersom reglerna i TraF således omfattar de offentliga platserna vad avser geografisk
räckvidd måste undersökas i vilken mån bestämmelserna i TraF reglerar
tillhandahållande respektive användning av friflytande mobilitetstjänster samt i vilken
utsträckning det är möjligt att reglera detta genom föreskrifter som meddelas med stöd
av TraF.
De regler som är relevanta för nu aktuell frågeställning innebär att en cykel inte får
stannas eller parkeras



på en sådan plats eller på ett sådant sätt att fara uppstår eller trafiken
onödigtvis hindras eller störs (3 kap. 47 § 1)
på allmän plats (torg, park, natur etc.)47 som är terräng inom tättbebyggt
område48, exempelvis (3 kap. 48 § första stycket).

Under förutsättning av att det inte innebär att fara uppstår eller trafiken onödigtvis
hindras eller störs (se strax ovan) får en cykel enligt 3 § 49 a § parkeras högst 24
timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag



46

på allmän plats inom tättbebyggt område där kommunenen är huvudman för
allmän plats, och
inom vägområde för allmän väg.

Se avsnitt 2.2.1.
Begreppet allmän plats har i RH 2015:49 getts samma innebörd som i PBL. Se även NJA 1959 s.
493 och 2009 s. 266.
48
Kommunen beslutar genom lokal trafikföreskrift vilka områden som ska anses utgöra tättbebyggt
område, 2 § VTF.
47
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Kommunerna, länsstyrelsen och vissa fall Polismyndigheten kan utfärda lokala
trafikföreskrifter om parkering, 10 kap. 3 § TraF.49
I 2 § VTF definieras parkering som en uppställning av ett fordon med eller utan
förare av någon annan anledning än de som uttryckligen anges i definitionen.
Vid uppställning av eldrivna enpersonsfordon i grupp som där uppställning samtidigt
sker genom åtgärd av verksamhetsutövaren är det huvudsakliga syftet med
uppställningen uppenbarligen något annat än parkering av fordonen – nämligen att de
ska bjudas ut för uthyrning som ett led i verksamhetsutövarens näringsverksamhet, jfr
2 § 6. förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.50 Begreppet
parkering i VTF kan därmed inte anses omfatta en uppställning av fordon i grupp som
sker samtidigt – dvs. själva tillhandahållandet av tjänsten.
Tillhandahållande av friflytande mobilitetstjänster regleras således inte av
bestämmelserna om parkering i trafikförordningen eller kan regleras genom
föreskrifter om parkering som meddelas genom lokal trafikföreskrift.
Bestämmelserna i trafiklagstiftningen torde därmed inte utgöra något hinder mot att
reglera uppställning av enpersonsfordon i grupp genom lokala ordningsföreskrifter.51
49

I vilken utsträckning lokala trafikföreskrifter ska märkas ut med vägmärken framgår av 10 kap. 13–
13 a § TraF.
50
Se även SKL, Flyttning av fordon. Handbok för kommunens handläggare s. 53.
51
I sammanhanget bör också uppmärksammas att det torde finnas ett visst utrymme för materiell
dubbeltäckning mellan ordningslagen och trafiklagstiftningen. Om detta kan följande sägas.
Bemyndigandet för kommunerna att meddela lokala ordningsföreskrifter återfanns tidigare i 7 § AOst.
Precis som vad idag gäller enligt 3 kap. 12 § OL fanns det enligt AOst ingen möjlighet att meddela
lokala föreskrifter om ”förhållanden, om vilka annorledes är bestämt”. Under
Ordningsstadgeutredningens arbete inventerades samtliga då gällande lokala ordningsföreskrifter (SOU
1986:24). I anslutning till inventeringen återgav utredningen bl.a. innehållet i dåvarande Svenska
kommunförbundets normalförslag och redovisade under varje paragraf sin syn på behovet av de
bestämmelser som behandlats under paragrafen och på frågan om bestämmelserna kan anses falla inom
ordningslagstiftningens ram eller om de borde föras till något annat lagstiftningsområde. (SOU 1985:24
s. 73, 168 ff. samt 326. Se även prop.1975/76:209 s. 155.) De uttalanden som härvid gjordes äger
fortsatt giltighet idag, i och med att normgivningsbemyndigandet i denna del kvarstår, i princip,
materiellt oförändrat. Eftersom svensk rätt sedan 1980- och 90-talen har genomgått stora förändringar
behöver de nyssnämnda förarbetsuttalandena dock tolkas i ljuset av den rättsliga miljö i vilken de
gjordes och därefter jämföras med vad som är gällande rätt idag. Med denna metod kan dagens rättsliga
utrymme för acceptabel materiell dubbeltäckning avgränsas. Avseende det dåvarande normalförslagets
13 § som föreskrev tillståndsplikt för propaganda eller reklam, som riktar sig till trafikant på allmän
plats, medelst högtalare eller därmed jämförlig anordning gjorde utredningen bedömningen det inte
mötte något hinder mot att meddela sådana föreskrifter, så till vida de inte innebar en inskränkning av
yttrandefriheten genom de närmare regleras själva budskapens innehåll, a. bet. s. 177). I betänkandet
finns dock ingen närmare redogörelse för vilka ev. regler, utöver de grundlagsskyddade rättigheterna,
som skulle kunna medföra att en sådan ordningsföreskrift skulle kunna komma i konflikt med
begränsningen av bemyndigandet genom att föreskriftens föremål reglerades på annat sätt. Vid tiden för
Ordningsstadgeutredningens arbete återfanns i dåvarande 116 § vägtrafikkungörelsen (1972:603),
VTK, ett åliggande för förare av motordrivet fordon att bl.a. behandla fordonet så, att det ej
åstadkommer onödigt buller. Genom förordningen (1985:380), som trädde i kraft 1986-04-01, dvs.
efter det att betänkandet lämnades men före det att propositionen till OL togs fram, fick stadgandet en
något mer modern språklig utformning utan att dess materiella omfattning förändrades.
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2.7.2 Är föreskriften i sig för långtgående?
En lokal ordningsföreskrift får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars
innebära obefogade inskränkningar i den enskildes frihet, 3 kap. 12 § OL. Om så är
fallet anses den vara alltför långtgående. Av domstolarnas praxis52 följer att
bedömningen av om en lokal ordningsföreskrift ska anses vara för långtgående bör
göras utifrån kriterierna




geografiskt tillämpningsområde,
tidsmässig giltighet, och
sakligt innehåll.

Utöver dessa grundläggande utformningskriterier måste de lokala
ordningsföreskrifterna ges en sådan utformning att det är möjligt att förstå och
tillämpa dem. I detta krav ligger dels att de ska formuleras på ett sådant sätt att den
enskilde kan förstå vad som gäller och dels att Polismyndigheten kan avgöra när
föreskrifterna följs respektive överträds.
I förarbetena framhålls att kommunerna bör avhålla sig från att besluta föreskrifter
som är onödiga och att det därför är angeläget att kommunerna noga prövar om de
verkligen behövs liksom bestämmelsernas geografiska tillämpningsområde.53

Geografiskt tillämpningsområde
Lokala ordningsföreskrifter bör inte omfatta ett större geografiskt tillämpningsområde
än vad som är nödvändigt. Tillämpningsområdet bör därför begränsas till sådana
områden där störningen faktiskt utgör eller kan antas utgöra ett problem.54 Exempelvis
har ett förbud mot förtäring av spritdrycker, vin eller starköl på samtliga offentliga
platser i en kommun ansetts för långtgående.55

Stereoanläggningen i ett fordon utgör i normalfallet fast monterad utrustning på så sätt att den är att
betrakta som en del av fordonet. Åliggandet att inte åstadkomma onödigt buller får därmed även anses
omfatta buller inte bara från motorer, avgassystem etc. utan också från fordonets stereoanläggning. I
ordningslagens förarbeten konstaterades vidare att sådant buller också kan utgöra ett brott – ofredande –
som är kriminaliserat genom 4 kap. 7 § BrB, a. prop. s. 373). Mot denna bakgrund kan konstateras att
det ansågs möjligt att reglera buller från högtalaranläggningar i fordon genom lokala föreskrifter utan
hinder av reglerna i VTK eller BrB. Reglerna om buller från motordrivna fordon överfördes i sak
oförändrade till 4 kap. 7 § TraF. Enligt stadgandet åligger det föraren av ett motordrivet fordon bl.a.
behandla fordonet så att det inte bullrar onödigt mycket. Överträdelse av bestämmelsen kan medföra
ansvar enligt 14 kap. 3 § 1 c) i form av penningböter som brott mot trafikförordningen. Mot denna
bakgrund bör ett visst mått av materiell dubbeltäckning anses accepterad av rättsordningen avseende
innehållet i en lokal ordningsföreskrift visavi annan författning eller möjlighet till reglering genom
sådan.
52
Se exv. HFD 2018 ref. 75.
53
Prop. 1992/93:210 s. 142.
54
RÅ 1974 B 1010, RÅ 1977 Bb 101, RÅ 1982 Ab 106 och RÅ 1980 2:55.
55
RÅ 1997 ref. 41.
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Tidsmässig giltighet
Kommunen ska endast meddela sådana lokala ordningsföreskrifter som verkligen
behövs. I detta ligger att bestämmelserna inte bör gälla på tider under dygnet eller året
när det inte är motiverat från ordningssynpunkt. Exempelvis bör ett förbud mot
ridning på badplatser inte omfatta andra delar av dygnet eller året än de när badning i
nämnvärd omfattning äger rum vid badplatserna.56

Sakligt innehåll
Det är kommunen själv som gör bedömningen av om en viss företeelse bör regleras
genom ordningsföreskrifter, och vilken typ av regel som i så fall är påkallad (förbud,
tillståndskrav, villkor för utförande av vissa arbeten etc.). Kommunerna är de som bäst
känner till de lokala förhållandena och det är den ordning som bäst tillgodoser
principen om den kommunala självstyrelsen.57
Allmänt sett gäller således att ju mer avgränsat en ordningsföreskrifts
tillämpningsområde är, desto mer ingripande kan föreskriften tillåtas vara. Som
exempel har dåvarande Regeringsrätten ansett ett förbud mot att dricka ”öl klass II”
(s.k. folköl) på offentlig plats vara alltför långtgående.58 En sådan föreskrift kan
visserligen sägas syfta till att upprätthålla ordningen, men den träffar beteenden som
kan anses allmänt accepterade, såsom att förtära relativt sett alkoholsvag öl vid en
picknick, och kommer dessutom att gälla inom områden där ett förbud inte är befogat.
Exempel på föreskrifter som får anses vara alltför detaljerade och som är olämpliga i
de lokala ordningsföreskrifterna är förbud mot beträdande av gräsmatta, kortspel på
offentlig plats, mattpiskning på eller intill offentlig plats, nedsläppande av flygblad på
offentlig plats, föreskrifter om billarm som stör omkringboende, skällande hundar som
förorsakar oljud samt föreskrifter om skidliftar, skidbackar, vattenrutschbanor och
liknande anläggningar som i vissa hänseenden är reglerade i författning.59

Går föreskrifterna att tillämpa?
I rättsfallet HFD 2018 ref. 75 framhöll Högsta förvaltningsdomstolen att de lokala
föreskrifterna måste ges sådan utformning att allmänheten kan förstå deras innebörd
och de som övervakar efterlevnaden kan avgöra när föreskrifterna följs respektive
överträds.60
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RÅ 1965 I 11.
Prop. 1992/93:210 s. 140.
58
RÅ 1980 Bb 26.
59
Åberg, a.a., kommentaren till 3 kap 8 §.
60 Se också RÅ 1992 ref. 75, jfr även RÅ 1980 Bb 26 och SOU 1985:24 s. 185 ff.
57
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För att man ska kunna straffbelägga någon för överträdelse av en lokal föreskrift krävs
t.ex. att föreskriften exakt anger var den gäller. Det är inte tillräckligt att ange att en
viss företeelse är förbjuden inom eller intill en viss kategori av platser.
För att undvika oklarheter i fråga om vilka områden som föreskriften omfattar bör
dessa redovisas i en kartbilaga till föreskriften. Det finns inget hinder mot att
avgränsning av områdena görs genom angivande av koordinater. Ett sådant
tillvägagångssätt förutsätter att det av bilagan även framgår vilket koordinatsystem
som koordinaterna avser. På sikt skapar ett sådant tillvägagångssätt även
förutsättningar för att redovisa de lokala ordningsföreskrifterna i stadens GIS-system
och på webbkartan.

2.7.3 Reglering i förebyggande syfte samt kommunens utredningsbörda
Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har i rättsfallet HFD 2018 ref. 75 klarlagt att det
inte krävs att kommunen visar att något har kommit att utgöra en störning av viss
omfattning eller grad för att en viss företeelse ska få regleras genom lokal
ordningsföreskrift så länge som föreskriften uppfyller utformningskraven.
HFD slår fast att kommunerna är oförhindrade att i förebyggande syfte besluta olika
ordningsföreskrifter avseende sådant som typiskt sett kan innebära störningar, t.ex.
lastning av varor, schaktning och grävning, högtalarutsändningar, förtäring av alkohol
osv. samt att av det sagda även följer att det inte heller kan krävas av en kommun att
den presenterar någon utredning till stöd för att föreskriften behövs.

2.8 Vilka andra möjligheter att styra tillhandahållande och
användning av friflytande mobilitetstjänster finns än
lokala ordningsföreskrifter?
2.8.1 Tillhandahållande av friflytande mobilitetstjänster
Genom att tillhandahållandet av friflytande mobilitetstjänsterna främst sker på
offentlig plats inom detaljplanelagt område omfattas de av tillståndskravet enligt 3
kap. 1 § OL. Detta får också till följd att staden inte kan upplåta marken genom
civilrättslig nyttjanderätt.61
Staden är däremot oförhindrad att upplåta mark som inte utgör offentlig plats inom
detaljplanelagt område genom civilrättsliga nyttjanderätter enligt reglerna i JB. Sådan
mark torde dock typiskt sett vara belägen i områden som inte utgör förstahandsvalet
för etablering av friflytande mobilitetstjänster.

61

RÅ 1949 ref. 10, RÅ 1980 Bb 247 och RÅ 1992 ref. 87, a. prop. s. 100 samt SOU 1985:24 s. 96, 115.
Se även prop. 1957:157 s. 53.
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2.8.2 Användning av friflytande mobilitetstjänster
I det föregående har konstaterats att användningen av fordon som tillhandahålls
genom friflytande mobilitetstjänster omfattas av trafiklagstiftningen. Med stöd av
TraF får kommunen meddela lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt område.
Kommunen meddelar också lokala trafikföreskrifter i terräng oavsett om terrängen är
belägen inom eller utanför tättbebyggt område.
I TraF används i stor utsträckning begrepp med samma betydelse som i VTF, 1 kap. 3
§ andra stycket TraF. Det gäller bland annat begreppen väg och terräng.
Med väg avses en sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används
för trafik med motorfordon, en led som är anordnad för cykeltrafik, samt vissa gångeller ridbanor. Vägren utgör del av väg. Begreppet terräng omfattar områden som inte
är väg. (Se 2 § VTF.)
Enligt 10 kap. 1 § första stycket TraF får särskilda trafikregler, som huvudregel,
meddelas genom lokala trafikföreskrifter för en viss väg eller vägsträcka eller för
samtliga vägar inom ett visst område eller för ett område eller en färdled i terräng.62
Särskilda trafikregler om stannande eller parkering får även meddelas genom lokala
trafikföreskrifter för samtliga vägar som inte är enskilda inom ett visst område.
Lokala trafikföreskrifter som reglerar parkering får enligt andra stycket samma
paragraf bl.a. gälla



förbud mot att parkera eller mot att stanna och parkera fordon (p. 16), eller
tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkering (p. 17).

Sådana föreskrifter får enligt 10 kap. 2 § avse 1) en viss trafikantgrupp,
2) ett visst eller vissa fordonsslag, eller 3) fordon med last av viss beskaffenhet.
Av det föregående har framgått att eldrivna enpersonsfordon i huvudsak är att hänföra
till fordonsslaget cykel. Av avsnitt 2.1.1 framgår att detta fordonsslag omfattar fyra
olika kategorier av fordon, däribland vanliga trampcyklar och elfordon som är avsedda
för personer med funktionsvariatoner.
Genom begränsningen i 2) kommer en lokal trafikföreskrift som beslutas för
fordonsslaget ”cykel” att gälla alla kategorier av cyklar, vilket inte är önskvärt på
grund av att föreskriften då kommer att omfatta ett större antal fordon än vad som är
motiverat utifrån behovet av reglering.
I sammanhanget måste också den allmängiltiga proportionalitetsprincipen beaktas.
Förenklat kan man säga att principen innebär att en ingripande åtgärd ska vara ägnad
att tillgodose det åsyftade ändamålet, vara nödvändig för att uppnå detta ändamål och

62

Med undantag för föreskrifter enligt 10 kap. 10 och 14 §§ TraF.

32 (45)

2020-03-10

medföra fördelar som står i rimlig proportion till den skada som åtgärden förorsakar.
Det ska alltså finnas en balans mellan mål och medel.63
Mot denna bakgrund finns det anledning att utreda möjligheten att meddela en lokal
föreskrift som avser ett förbud mot att parkera enbart eldrivna enpersonsfordon.
Av 3 kap. 1. i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lokala
trafikföreskrifter m.m. (TSFS 2015:60) framgår det är möjligt att inskränka
tillämpningsområdet för en viss föreskrift till trafikantgrupper enligt 10 kap. 2 § TraF
men att möjligheten endast bör användas när inskränkning inte kan göras med
angivelse av fordonsslag enligt 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Som
exempel på trafikantgrupper anges i 2.






rörelsehindrade som är innehavare av parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 §
TraF,
gående,
förare av fordon i linjetrafik,
förare av fordon i taxitrafik, och
förare av utryckningsfordon.

Begreppet trafikantgrupp definieras däremot varken i lagen (2001:559) om
vägtrafikdefinitioner, i VTF eller i TraF.64
Själva bemyndigandet innehåller inte begränsning till vissa trafikantgrupper varför en
viss trafikantgrupp bör kunna definieras genom den lokala trafikföreskriften –
förutsatt att denna grupp kan identifieras på ett tillräckligt tydligt sätt.
Med stöd av 10 kap. 1 § första stycket p. 22 TraF kan andra särskilda trafikregler än
de som räknas upp i p. 1–21 meddelas. Föreskrifter som meddelas med stöd av detta
bemyndigande är inte begränsade till att avse viss trafikantgrupp, visst eller vissa
fordonsslag eller fordon med last av viss beskaffenhet. Det framgår av att punkten inte
finns med i uppräkningen i 10 kap. 2 § första stycket TraF.
I TSFS 2015:60 ges som allmänt råd att särskilda trafikregler som meddelas med stöd
av 10 kap. 1 § första stycket 22. TraF bör utformas som ”a) x § På A-gatan mellan Bgatan och C-gatan får trafikanter inte färdas /gående/ridande/”. Inget i de allmänna
råden utesluter dock en annan utformning, exempelvis vad avser angivande av
geografiskt tillämpningsområde.
I sammanhanget ska också påpekas att Transportstyrelsens bemyndigande att meddela
(bindande) föreskrifter till TraF inte omfattar sådant som innehåll eller utformning av
lokala trafikföreskrifter. Det följer av inskränkningarna i 13 kap. 7 § andra stycket
TraF. Myndigheten är hänvisad till att ge ut (icke bindande) allmänna råd i sådana
frågor.
63

Prop. 2016/17:180 s. 61, SOU 2010:29 s. 161–165 samt Wenander, Proportionalitetsprincipen i 2017
års förvaltningslag, Förvaltningsrättslig tidskrift s. 2018.
64
Se även Ceder m.fl., kommentaren till 10 kap. 2 § TraF, Juno version 9A.
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Lokala trafikföreskrifter om parkering omfattar själva användningen av friflytande
mobilitetstjänster och därmed bör inte lokala ordningsföreskrifter kunna meddelas
avseende användningen av tjänsterna, med hänvisning till 3 kap. 12 § OL, eftersom
frågan får anses uttömmande reglerad genom trafiklagstiftningen och de möjligheter
som den ger till ytterligare reglering.65
Ovan får anses gälla tills Transportstyrelsen upphäver en lokal trafikföreskrift som
reglerar exv. parkering av eldrivna enpersonsfordon. Ett sådant beslut skulle vidare
kunna användas som argument för att frågan i stället kan regleras genom en lokal
ordningsföreskrift.
Lokala trafikföreskrifter om parkering är inte tillämpliga när uppställning sker av flera
än ett enpersonsfordon – dvs. avseende själva tillhandahållandet av tjänsten.

2.9 Ersättning för nyttjande av kommunalt ägd eller förvaltad
mark
I avsnitt 2.8.1 framgår att upplåtelse genom polistillstånd är den enda formen för
upplåtelse av offentlig plats som omfattas av tillståndskravet i 3 kap. 1 § OL. Rätten
att ta ut avgift för sådana upplåtelser regleras i 1 § lagen (1957:259) om rätt för
kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m., avgiftslagen.
Enigt lagen får kommunen ta ut avgift för användningen av en offentlig plats som står
under dess förvaltning, om kommunen har hörts över ansökan.66 Den kommunala
självkostnadsprincipen gäller inte för sådana upplåtelser, i stället får avgiften
fastställas till ett belopp, som kan anses skäligt med hänsyn till ändamålet med
upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna, kommunens kostnader med anledning av
upplåtelsen och övriga omständigheter. Grunderna för beräkning av avgiften beslutas
av kommunfullmäktige.
Fullmäktiges beslut om antagande av taxa med avgifter kan överklagas genom
laglighetsprövning, se avsnitt 2.6. Uttag av avgift i det enskilda fallet med stöd av
antagen taxa torde ofta utgöra s.k. ren verkställighet.67 Avgiftsuttaget kan då inte
överklagas separat.
Utom offentlig plats gäller reglerna i JB om upplåtelse av mark och vad som där
föreskrivs om ersättningens storlek. De grundläggande kommunalrättsliga principerna
i 2 kap. KL, reglerna om statsstöd etc. är tillämpliga på sådana upplåtelser. Det ska

65

Jfr vad som uttalas i SOU 1985:24 s. 157 angående mopeder.
Kommunen ska inte höras i tillståndsärendet om det gäller annan kvartersmark än områden som i
detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och
är tillgängliga för allmänheten och marken är avsedd att tas i anspråk enligt nyttjanderättsavtal med
kommunen, se 1 kap. 2 § första stycket 3 resp. 3 kap. 2 § andra stycket 2 OL.
67
Prop. 2016/17:171 s. 207 ff.
66
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framhållas att begreppet ”utom offentlig plats” avser områden såväl under, över eller
vid sidan av offentlig plats.

2.10 Beivrande av störningar från friflytande mobilitetstjänster
Detta avsnitt innehåller en övergripande redogörelse för vilka möjligheter som finns
för att beivra störningar som uppkommer som en följd av tillhandahållande respektive
nyttjandet av friflytande mobilitetstjänster.
Avsnittet innehåller tre olika delar: en som behandlar tillhandahållande av friflytande
mobilitetstjänster, en som behandlar användningen av sådana tjänster och,
avslutningsvis en del som behandlar bestämmelser som är gemensamma för båda
typfallen.

2.10.1 Tillhandahållande
Ordningslagen
Den som bryter mot reglerna om tillståndskrav för att använda offentlig plats, eller
som bryter mot villkor som har uppställts av Polismyndigheten eller kommunen (3
kap. 1, 14 resp. 15 §§ OL) kan dömas till böter för brott mot ordningslagen enligt 3
kap. 22 §.68
Har en offentlig plats tagits i anspråk för varor eller någon annan egendom utan
tillstånd enligt 3 kap. 1 § OL får egendomen förklaras förverkad, om det behövs för att
förebygga fortsatt överträdelse och förverkandet inte är oskäligt, 3 kap. 27 § OL.
Som exempel på när förverkande kan vara en uppenbart nödvändig åtgärd för att
hindra fortsatt otillåten verksamhet på platsen kan nämnas gatuförsäljning i stor
omfattning utan att försäljarna först har ansökt om och fått tillstånd att ta platsen i
anspråk.69 Polismyndigheten kan med stöd av de allmänna reglerna i 27 kap.
rättegångsbalken (1974:740) ta egendom som kan bli föremål för förverkande i beslag.
Om tillståndshavaren bryter mot villkoren i tillståndet kan Polismyndigheten
förelägga denne vid vite att vidta åtgärden eller utföra åtgärden genom egen försorg,
alternativt kan Polismyndigheten återkalla tillståndet, 3 kap. 18–21 §§ OL.
Polismyndighetens beslut om föreläggande, återkallelse m.m. gäller som huvudregel
omedelbart – även om beslutet överklagas, 3 kap. 27 § OL. Överklagande sker till
förvaltningsrätt, 3 kap. 28 § OL.

68
69

Jfr Svea hovrätts dom 2013-05-03 i mål nr B 2486-12.
Åberg, a.a., kommentaren till 3 kap. 22 §.
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Trafiklagstiftningen
Trafiklagstiftningen innehåller inga regler som gör det möjligt att beivra själva
tillhandahållandet av friflytande mobilitetstjänster.70 Om en viss uppställning av
fordon skulle bedömas utgöra parkering behandlas detta på motsvarande sätt som
redovisas i 2.10.2.

2.10.2 Användning
Ordningslagen
Det finns inga möjligheter att beivra störande användning av eldrivna enpersonsfordon
genom lokala ordningsföreskrifter eftersom frågan regleras i trafiklagstiftningen vilket
utesluter reglering genom lokal ordningsföreskrift, 3 kap. 8 och 12 §§ OL.

Trafiklagstiftningen
Eldrivna enpersonsfordon omfattas inte av krav på registrering. Det innebär att s.k.
”parkeringsböter” inte kan utfärdas för sådana fordon, 1 § lagen (1976:206) om
felparkeringsavgift. Överträdelser av bestämmelser om stannande, parkering etc. i
TraF kan medföra ansvar i form av penningböter som brott mot trafikförordningen.

2.10.3 Gemensamt
Flyttning av fordon
Med stöd av lagen (1982:129) och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i
vissa fall har både kommunen och Polismyndigheten möjlighet att flytta fordon i vissa
fall. Det krävs inte att fordonet är registrerat för att det ska få flyttas.

Särskild handräckning
Kommunen kan hos Kronofogdemyndigheten ansöka om särskild handräckning för att
kunna avlägsna sådant som ställts upp på en offentlig plats utan tillstånd, förutsatt att
kommunen är förvaltare av platsen (Lagen [1990:746] om betalningsföreläggande och
handräckning.) Denna möjlighet kan användas även för andra än offentliga platser.

70

Fordonsägare, eller den som innehar fordon med nyttjanderätt och har befogenhet att bestämma om
förare av fordonet eller anlitar en annan förare än ägaren har utsett kan i vissa fall dömas till
penningböter för sådana överträdelser som anges i 14 kap. 11 § TraF. Även medverkan till sådan
överträdelse är kriminaliserad. Ingen av dessa överträdelser är dock tillämpliga på sådana fordon som
tillhandahålls genom friflytande mobilitetstjänster.
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3 Bedömning
3.1 Omfattas friflytande mobilitetstjänster av tillståndskravet i
3 kap. 1 § ordningslagen?
Tillhandahållande av friflytande mobilitetstjänster på offentlig plats omfattas av krav
på tillstånd enligt 3 kap. 1 § första stycket OL. Utrymmet för att sådan verksamhet ska
kunna anses omfattad av undantaget i paragrafens andra stycke är i princip obefintligt
eftersom uppställningen sker utan begränsning i tid, inte tar obetydliga ytor i anspråk
och dessutom innebär en betydande störning av den offentliga platsens funktion.
I staden är ett antal företag verksamma inom området friflytande mobilitetstjänster. På
det sätt som uppställningen av fordonen sker torde det vara svårt att betrakta dem som
sådana tillfälliga ianspråktaganden som är undantagna från tillståndskravet.

3.2 Reglering av friflytande mobilitetstjänster genom lokala
ordningsföreskrifter
3.2.1 Kan tillhandahållande av friflytande mobilitetstjänster regleras
genom lokala ordningsföreskrifter?
En lokal ordningsföreskrift får innehålla de ytterligare föreskrifter för kommunen eller
del av denna som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig
plats, 3 kap. 8 § OL.
I praktiken handlar det om att de lokala föreskrifterna ska gå längre än lagens
bestämmelser eller mera i detalj precisera dessa. Kommunerna har sedan lång tid
tillbaka ansetts ha möjlighet att införa lokala föreskrifter avseende tillfällig försäljning
och tillhandahållande av tjänster – så länge som föreskriften har motiverats av hänsyn
till den allmänna ordningen vilket också bekräftats i dåvarande Regeringsrättens
praxis.
Motsatsvis innebär detta att det inte är möjligt att inskränka omfattningen av
tillståndskravet i 3 kap. 1 § första stycket OL genom lokal ordningsföreskrift. Det är
däremot möjligt att inskränka utrymmet för sådana, tillståndsfria ianspråktaganden
som anges i 3 kap. 1 § andra meningen OL eftersom en sådan föreskrift skulle gå
längre än lagens bestämmelser.
Eftersom tillståndsplikt för friflytande mobilitettjänster redan råder enligt huvudregeln
i 3 kap. 1 § OL torde det inte vara möjligt att genom lokal ordningsföreskrift
föreskriva tillståndskrav för sådan verksamhet enbart för vissa geografiska områden.
Det skulle nämligen utgöra en begränsning av vad som redan gäller enligt OL och
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därmed inte vara förenligt med att föreskrifterna enbart får gå längre än OL eller
precisera lagens föreskrifter.
En lokal ordningsföreskrift får däremot inte vara för långtgående. Prövningen av
föreskriften sker ur tre olika aspekter: geografiskt tillämpningsområde, tidsmässig
giltighet samt materiellt innehåll.
Vad avser den geografiska aspekten torde inte vara möjligt att låta tillståndsplikten
omfatta ett mindre område än samtliga platser som träffas av tillståndskravet i 3 kap. 1
§ OL eftersom det skulle innebära en inskränkning av vad som redan gäller enligt
nyssnämnda paragraf. För den tidsmässiga aspekten respektive det materiella
innehållet görs samma bedömning.
Om föreskriften skulle innehålla ett förbud mot tillhandahållande av friflytande
mobilitetstjänster måste givetvis en noggrann prövning företas i förhållande till
nyssnämnda aspekter. Möjligheterna till sådan reglering ligger dock utanför mitt
uppdrag.
Av det sagda framgår att det är möjligt att precisera tillståndsplikten enligt 3 kap. 1 §
OL för tillhandahållande av friflytande mobilitetstjänster genom lokal
ordningsföreskrift, förutsatt att regleringen är motiverad av intresset att upprätthålla
ordningen på offentlig plats samt att föreskriften inte ges en sådan utformning att den
står i strid med en föreskrift av högre normhierarkisk valör.

3.2.2 Hur kan en reglering av friflytande mobilitetstjänster genom lokal
ordningsföreskrift utformas i praktiken?
För att inte riskera att en lokal föreskrift kommer i konflikt med den omfattning av
tillståndskravet som redan framgår av lagens ordalydelse och därmed vara otillåten
enligt 3 kap. 8 § OL kan föreskriften exempelvis ges utformningen som en precisering
av tillståndskravet i 3 kap. 1 § OL

Det krävs tillstånd för bedriva att uthyrning av eldrivna enpersonsfordon
(sparkcyklar, elcyklar och likande, oberoende av om de har ett eller flera
hjul, en sitt- eller ståplats för föraren).

En föreskrift med denna avfattning torde träffa de områden där störningar upplevs
redan mot bakgrund av att allmänna platser inom detaljplanelagt område (inkl.
allmänna platser inom byggnads- respektive stadsplaner) utgör offentlig plats enligt 1
kap. 2 § första stycket 2 OL, se avsnitt 2.2.1.
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3.2.3 Kan användning av friflytande mobilitetstjänster regleras genom
lokala ordningsföreskrifter?
Reglering av tillhandahållande av friflytande mobilitetstjänster på offentlig plats torde
vara utesluten med hänvisning till normgivningsbemyndigandets utformning, se
avsnitt 2.7.1. Möjligheten för staden att styra/reglera användningen av tjänsterna kan
däremot regleras i själva tillståndsärendet (avsnitt 2.4.2) och, bedömt, genom lokala
trafikföreskrifter (avsnitt 2.8.2).

3.3 Hur kan en reglering av friflytande mobilitetstjänster
genom lokal trafikföreskrift utformas i praktiken?
I det nedanstående presenteras tre olika alternativ för hur en lokal trafikföreskrift som
reglerar parkering av eldrivna enpersonsfordon kan utformas. De två första
alternativen stödjer sig på bemyndigandet för kommuner att meddela lokala
trafikföreskrifter om förbud mot parkering för viss trafikantgrupp (10 kap. 1 § andra
stycket 16, 2 första stycket 1 och 3 § första stycket 1 TraF). Dessa alternativ skiljer sig
endast åt avseende den språkliga utformningen.
Det tredje alternativet skiljer sig från de två första på så sätt att föreskriften stödjer sig
på bemyndigandet för kommuner att meddela lokala trafikföreskrifter om ”andra
särskilda trafikregler” än de som anges upp i 10 kap. 1 § andra stycket 9-11, 14-18, 20
och 21. Sådana föreskrifter behöver inte inskränkas till viss trafikantgrupp, visst
fordonsslag eller fordon med last av viss beskaffenhet (10 kap. 1 § andra stycket 22, 2
första stycket 1 och 3 § första stycket 1 TraF.
I vilken utsträckning lokala trafikföreskrifter ska märkas ut med vägmärken framgår
av 10 kap. 13–13 a § TraF.
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Alternativ 1 – hänvisning till definitionen av cykel klass 4 i lagen om
vägtrafikdefinitioner
Detta alternativ stödjer sig på bemyndigandet för kommuner att besluta om lokala
trafikföreskrifter som innehåller särskilda trafikregler om förbud mot att parkera
fordon (10 kap. 1 § andra stycket 16 TraF). En sådan föreskrift får enligt 10 kap. 2 §
första stycket 1 TraF bl.a. avse en viss trafikantgrupp.
Enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lokala trafikföreskrifter
m.m. bör en sådan föreskrift endast inskränkas till att gälla en viss trafikantgrupp när
inskränkning inte kan göras med angivande av fordonsslag enligt 2 § lagen (2001:559)
om vägtrafikdefinitioner, se avsnitt 2.8.2.
Om nu aktuell föreskrift skulle utformas så att den i stället skulle gälla fordonsslaget
”cykel” skulle det innebära ett förbud mot parkering av traditionella cyklar, elassisterade cyklar och sådana hjälpmedel som används av personer med
funktionsvariationer. En sådan omfattande räckvidd kan inte anses motiverad med
beaktande av proportionalitetsprincipen, se avsnitt 2.8.2. I föreskriften definieras
därför en trafikantgrupp som ”förare av cykel klass 4”.
Begreppet ”cykel klass 4” är i föreskriften kopplat till den definition av begreppet som
återfinns i 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner genom hänvisningen till
denna lag. Motsvarande uttryckssätt används i andra trafikförfattningar, se exempelvis
1 kap. 3 § andra stycket TraF och torde därmed uppfylla legalitetsprincipens krav på
tydlighet.71

71

Jfr exv. NJA 2017 s. 157 och NJA 2019 s. 577.
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Alternativ 1
X kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på gång- och
cykelbana utmed Spångatan;
Beslutade den X mars 2020.

Y-nämnden i X föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16, 2 § första
stycket 1. och 3 § första stycket 1. trafikförordningen (1998:1276) följande.

På gång- och cykelbanorna längs med Spångatans södra och norra sidor får förare av
cykel klass 4 inte parkera sitt fordon.

De beteckningar som används i denna författning har samma betydelse som i lagen
(2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Denna författning träder i kraft den X mars 2020.
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Alternativ 2 – Kriterierna för trafikantgruppen anges direkt i den lokala
trafikföreskriften
Detta alternativ stödjer sig på bemyndigandet för kommuner att besluta om lokala
trafikföreskrifter som innehåller särskilda trafikregler om förbud mot att parkera
fordon (10 kap. 1 § andra stycket 16. TraF). En sådan föreskrift får enligt 10 kap. 2 §
första stycket 1. TraF bl.a. avse en viss trafikantgrupp.
Skillnaden mellan detta alternativ och det ovan presenterade är att det här redan i den
lokala trafikföreskriften anges vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att en viss
trafikant ska ingå i den trafikantgrupp som föreskriften avser. Kriterierna motsvarar de
som anges för att en viss cykel ska klassificeras som ”cykel klass 4” enligt 2 § lagen
(2001:559) om vägtrafikdefinitioner. På detta sätt blir det än tydligare redan i
föreskriften vilken trafikantgrupp som träffas av föreskriften.
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Alternativ 2
X kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på gång- och
cykelbana utmed Spångatan;
Beslutade den X mars 2020.

Y-nämnden i X föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16, 2 § första
stycket 1 och 3 § första stycket 1 trafikförordningen (1998:1276) följande.

På gång- och cykelbanorna längs med Spångatans södra och norra sidor får förare av
ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som är
a.
b.
c.
d.

inrättat huvudsakligen för befordran av en person,
inrättat för att föras av den åkande,
konstruerat för en hastighet av högst 20 kilometer i timmen, och
som antingen har en elmotor vars kontinuerliga märkeffekt inte överstiger 250
watt, eller är självbalanserande,

inte parkera sitt fordon.

Denna författning träder i kraft den X mars 2020.
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Alternativ 3
En föreskrift enligt detta alternativ kan ha ett materiellt innehåll motsvarande
alternativ 1 eller 2. Skillnaden är att föreskriften beslutas med stöd av bemyndigandet
för kommuner att meddela lokala trafikföreskrifter om ”andra särskilda trafikregler”
än de som anges upp i 10 kap. 1 § andra stycket 9-11, 14-18, 20 och 21 TraF.
Sådana föreskrifter behöver inte inskränkas till viss trafikantgrupp, visst fordonsslag
eller fordon med last av viss beskaffenhet (10 kap. 1 § andra stycket 22, 2 § första
stycket 1 och 3 § första stycket 1 TraF). Föreskriften kan inledas med texten

Y-nämnden i X föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 22, 2 §
första stycket 1 och 3 § första stycket 1 trafikförordningen (1998:1276)
följande.
[Kompletteras med materiellt innehåll motsvarande alternativ 1 eller 2].

Den lokala trafikföreskriftens närmare utformning avseende geografiskt
tillämpningsområde
Vid utformning av en lokal trafikföreskrift i enlighet med vad som angetts i det
ovanstående bör övervägas om föreskriftens tillämpningsområde ska definieras med
koordinater, exempelvis i GPS-systemet. På så sätt skapas förutsättningar för att
redovisa ytor som omfattas av parkeringsförbud i kommunens webbkarta. Det blir
också lättare för de aktörer som tillhandahåller friflytande mobilitetstjänster att
integrera de lokala föreskrifterna i sina s.k. geofencing-system.

3.4 Tillståndsprocessen – kommunens yttrande
Innan Polismyndigheten beslutar om att lämna tillstånd till en viss verksamhet på
offentlig plats ska den, som huvudregel, ovillkorligen höra kommunen som har
möjlighet att antingen lämna sitt veto mot eller tillstyrka ansökan. Kommunen får
förena ett tillstyrkande med villkor. Dessa villkor måste i sin tur tas in som villkor i
Polismyndighetens tillstånd. Den som inte följer villkor i tillstånd riskerar bl.a. att få
tillståndet återkallat eller straffrättsligt ansvar, avsnitt 2.10.1.
Kommunens möjlighet är inte detaljreglerad eller begränsad till att avse sådant som
har ett samband med den allmänna ordningen utan kan exempelvis avse skötseln av
den offentliga platsen, markanvändning, stadsbild, miljö och trafik, avsnitt 2.4.2. I nu
aktuellt sammanhang skulle ett tillstyrkande exv. kunna förenas med villkor om


att fordonen som verksamheten avser är utrustade med teknisk utrustning som
omöjliggör parkering och framförande inom de områden där förbud råder för
aktuellt fordonstyp i vid var tid gällande lokal trafikföreskrift eller
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att fordonen måste återlämnas på en viss plats efter förhyrningen.

Villkoret i det sista exemplet måste utformas på sådant sätt att redan etablerade
uthyrare inte ges en konkurrensfördel i förhållande till aktörer som vill etablera sig på
marknaden; se också avsnitt 2.5 i vilket det framgår att varken Polismyndigheten,
kommunen eller tillståndshavaren har möjlighet att ändra i tillståndet eller att låta
andra använda marken som det avser.

3.5 Utformning av taxa med avgifter
En given utgångspunkt i frågan om en taxa med avgifter för tillhandahållande av
friflytande mobilitetstjänster är att desto fler fordon som tillhandahålls, desto större
del av den offentliga platsen tas i anspråk. Reglerna i avgiftslagen medger både att
avgiften bestäms utifrån yta och utifrån antal fordon. Däremot ska avgiften fastställas
till ett belopp som kan anses skäligt med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen,
nyttjarens fördel av denna, kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen och
övriga omständigheter. Av detta följer att det torde vara motiverat att differentiera
avgifterna beroende på läge och hur stor yta som tas i anspråk (ev. kombinerat med
antal fordon som ska ställas upp) på motsvarande sätt som föreskrivs i den för staden
gällande taxan med avgifter för byggnad (gatukök-kiosk-café).

4 Avslutande kommentarer
Om staden väljer att gå vidare med att reglera friflytande mobilitetstjänster genom
lokala ordnings- respektive trafikföreskrifter bör det ske i den tidsföljd som beskrivs
nedan. På så sätt kan de lokala trafikföreskrifterna integreras med de lokala
ordningsföreskrifterna och Polismyndighetens handläggning av tillståndsärendena.

Införande av lokal
trafikföreskrift som
reglerar eldrivna
enpersonsfordon

Stockholm den 10 mars 2020

Johan Larsson
Förbundsjurist

Beslut om
precisering av
tillståndsplikt för
friflytande
mobilitetstjänster i
lokal
ordningsföreskrift
Antagande av taxa
med avgifter

Yttrande i
tillståndsärenden
enligt 3 kap. 1 § OL
med villkor

