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Postadress 

Polismyndigheten 
Rättsavdelningen 
106 75 Stockholm 

Besöksadress 

 

Telefon 

114 14 

Webbplats 

polisen.se 

E-post 

registrator.kansli@polisen.se 

 
 

Polismyndigheten 

Rättsavdelningen 

FÖRORDNAD ORDNINGSVAKT 

 

MED TJÄNSTGÖRING I 

POLISREGION STOCKHOLM 

Områden där ordningsvakter får tjänstgöra enligt 3 § 

lagen (1980:578) om ordningsvakter (LOV) efter särskild 

prövning av Polismyndigheten 

 

I nedanstående områden får ordningsvakt som är förordnad enligt 3 § LOV 

av Polismyndigheten tjänstgöra. Platserna är var för sig prövade och beslu-

tade i separata beslut. Förteckningen uppdateras kontinuerligt vartefter be-

vakningsobjekt enligt 3 § LOV tillkommer eller avslutas. Tjänstgörande ord-

ningsvakt ska vara väl förtrogen med inom vilket område förordnandet som 

ordningsvakt gäller. Befogenheter som ordningsvakt gäller endast inom de 

geografiska gränserna bevakningsområdet enligt 3 § LOV omfattar. 
 

Gällande de områden där det hänvisas till bifogade skisser/kartor, går dessa att 

återfinnas i Polismyndighetens beslut. Om du vill ta del av ett beslut i sin helhet, 

inklusive kartor/skisser, hänvisar vi din begäran om allmän handling till Polismyn-

digheten, Förvaltningsrätt 5 Stockholm RA. 

Polisområde Stockholm: beslut i alfabetisk ordning enligt 

nedan. 

Alby centrum, A068.578/2023 giltigt t.o.m. 2026-05-16 

Förordnandeområdet utgörs av samtliga ytor och utrymmen som allmänheten nor-

malt sett har tillträde till inomhus och utomhus vid Alby Centrum. Inomhus omfat-

tar området de allmänna ytorna så som trappor, trapphus och allmänna toaletter. 

Kontor, lager och personalutrymmen, dit allmänheten normalt sett inte har tillträde, 

omfattas inte.  

 

Utomhus tar området sin början vid korsningen Albyvägen och Servitutsvägen och 

går söderut längs med Servitutsvägens östra kant fram till och med gångvägen di-

rekt söder om Albyvägen 14, med dess södra kant som gräns. Från Albyvägen 14 

går området i västlig riktning till Albyvägen 8, där området svänger i nordlig rikt-

ning i en tänkt linje längs med gångvägens östra kant ända fram till vägbron vid 

Albyvägen. Vid vägbron går området vidare i nordlig riktning, under bron, fram till 

den parkeringsyta norr om Albyvägen, som ingår i fastigheten Byatomten 2:1. Hela 

den del av fastigheten Byatomten 2:1 som ligger norr om Albyvägen ingår i förord-

nandeområdet, och ansluter i öster vid startpunkten korsningen Albyvägen och Ser-

vitutsvägen.  

 

3 § LOV FÖRTECKNING 
POLISREGION STOCKHOLM 
 
Datum  
2023-05-10 

    

 
 

 

 Diarienr (åberopas)    
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Bevakningsområdet omfattar inte bostadshus eller förskolor, och inte heller ytor 

vid busshållplatser, eller innanför entrédörrar/vid nedgångar till tunnelbanestat-

ionen, då de omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks (SL:s) separata förordnande. 

Där alkoholservering sker, gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § 

LOV.  

 

I området finns ett särskilt behov av ordningshållning på vardagar mellan kl. 10:00 

- 21:30, och lördag-söndag mellan kl. 14:00 - 21:30.  

Arbetsdomstolen, A221.659/2023, giltigt t.o.m. 2023-06-17 

Förordnandeområdet utgörs av de utrymmen i Arbetsdomstolens lokaler dit all-

mänheten äger tillträde, inkluderar förhandlingssalar samt utanför entrén och i 

dess omedelbara närhet. 

Arlanda Express, A718.341/2021, giltigt t.o.m. 2024-03-12 

Förordnandeområdet utgörs av de ytor dit allmänheten äger tillträde inom Arlanda 

Express plattformsområde (spår 1 och 2) vid Stockholms Centralstation samt även 

stillastående tåg (spår 1 och 2) och Arlanda Express vänthall. Beslutet omfattar 

även samtliga entréer, trappor och hissar som leder till och från området samt även 

entrén utomhus via trappan från Kungsbron 2 och ned mot Östra Järnvägsgatan 21 

och längs med hela trottoarens bredd ända fram till Arlanda Express entré vid taxi-

zonen på samma gata.  

Attunda Tingsrätt, A010.870/2023, giltigt t.o.m. 2026-01-16 

Förordnandeområdet tar sin början vid huvudentrén på Tingsvägen 11 och forts-

ätter i sydlig riktning längs med fastigheten ner mot Attundagränd och vidare i 

västlig riktning fram till hörnet av fastigheten där Attundagränd 2-21 fortsätter i 

nordnordvästlig riktning upp mot fastighetens gavel mot Tusbystråket och däref-

ter i ostlig riktning fram till Tingsvägen och vidare i sydlig riktning längs med 

Tingsvägen fram till huvudentrén.  

 

Förordnandet omfattar lokaler och utrymmen (enligt adresserna ovan) dit allmän-

heten har tillträde såsom entréer, receptioner, trappor, trapphus, hissar, väntrum, 

allmänna toaletter, korridorer, eventuella last- och varuintag och garageinfarter i 

fastigheten. Förordnandet omfattar inte kontorsrum, personalutrymmen eller lik-

nande dit allmänheten normalt sett inte äger tillträde.  Området omfattar även par-

keringarna i direkt anslutning till fastighetens framsida på Tingsvägen 

Björns Trädgård och dess närområde, A033.483/2023, giltigt t.o.m. 

2023-07-09 

Förordnandeområdet utgörs av samtliga ytor som allmänheten äger tillträde till 

vid Björns Trädgård. Området utgörs av Högbergsgatan i norr, Östgötagatan i ös-

ter, Tjärhovsgatan i söder och Götgatan i väster. Respektive ovan nämnda gators 

yttersta trottoarkant, sett från Björns Trädgård, utgör förordnandegränsen. Ord-

ningsvakten får således inte verka ute i körbanorna eller på andra sidan av gatan. 

Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, gäller bevakning med ordningsvak-

ter i enlighet med 2 § LOV. 

 

Beslutet gäller inte platser dit allmänheten normalt sett inte har tillträde, såsom 

bostäder, kontor, förskolor/skolor, och inte heller för kyrkor eller moskén. Förord-

nandeområdet inkluderar inte heller objekt som omfattas av andra förordnanden. 
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Brommaplan, A684.729/2022, giltigt t.o.m 2026-04-22 

Förordnandeområdet utgörs av samtliga ytor som allmänheten äger tillträde till, 

och avgränsas i söder av Tunnlandet i hörnet mellan nr. 13 och 15, och fortsätter i 

västlig riktning fram till korsningen mellan Tunnlandet och Drottningholmsvägen 

(väg 261). Från korsningen Tunnlandet/Drottningholmsvägen fortsätter den väst-

liga avgränsningen i nordlig riktning med trottoaren som gräns, ända upp till Brom-

maplansrondellen. Där Drottningholmsvägen ansluter till Brommaplansrondellen, 

med vägbanans inre kant som gräns, går området vidare ur rondellen och in på Klä-

desvägen. På Klädesvägen avgränsas området av den inre kanten av väg-banan och 

därefter den yttre trottoarkanten fram till Klädesvägen 12-14. Från det nordvästra 

hörnet av Klädesvägen 12, fortsätter området i sydlig riktning längs med fastighet-

ens yttre fasad, ner till Tunnlandet 1. Området följer därefter den norra och västra 

fasaden av Tunnlandet 1, under tunnelbanebron, och fortsätter därefter längs med 

fasaden av Tunnlandet 3-13 fram till områdets startpunkt i hörnet mellan Tunnlan-

det 13 och 15.  

 

Förordnandet omfattar inte busshållplatser, vänthallar, tunnelbaneupp- och ned-

gångar, perronger etc. för kollektivtrafiken då dessa omfattas av Storstockholms 

Lokaltrafiks (SL:s) separata förordnande. Vidare omfattas inte butiker, kontor, bo-

städer och heller inte andra utrymmen dit allmänheten inte har tillträde. Där alko-

holservering sker gäller bevakning med ordningsvakter enligt 2 § LOV. 

Centrala Upplands Väsby, A386.498/2022, giltigt t.o.m. 2025-12-11 

Förordnandeområde utgörs av två separata områden, centrala Upplands Väsby och 

Sigma centrum. 

 

Centrala Upplands Väsby: 

Området tar sin början vid Korsningen Mälarvägen/Husarvägen, och går därifrån i 

nordlig riktning fram till korsningen mellan Husarvägen/Hotellvägen. Från kors-

ningen Husarvägen/Hotellvägen, vidare österut på Hotellvägen fram till i höjd 

med Vilundaparkens Ishalls sydöstra hörn, där området fortsätter längs med vägen 

som går i nordlig riktning mellan ishallen och Scandic Hotell Upplands Väsby. 

Från sydöstra hörnet av Vilundaparkens ishall, går förordnandeområdets gräns i 

en tänkt linje, ut till det staket som omgärdar idrottsplatsen med löparbanor, samt 

ytterligare 20 meter öster om staketet, och vidare i nordlig riktning, hela vägen 20 

meter öster om staketet, ända upp till den gång- och cykelväg som delar Vilunda-

parken mellan idrottsplatsen och konstgräsplanen/grusplanen. Där den tänkta lin-

jen möter gång- och cykelvägen, fortsätter området i nordlig riktning med gång- 

och cykelvägen som östra gräns, fram till dess att gångvägen svänger västerut, och 

vidare längs med gångvägen fram till korsningen med Husarvägen i höjd med 

Herrgårdsvägen 61. Från Husarvägen i höjd med Herrgårdsvägen 61, går området 

söderut fram till cirkulationsplatsen vid Husarvägen/Kyrkvägen, där området föl-

jer Kyrkvägens nordliga kant, fram till gång- och cykelbanan direkt öster om, och 

parallellt med Skolvägen. Området följer därefter gång- och cykelbanan i nordlig 

riktning fram till Suseboparken/Hälsans park. Hela Suseboparken/Hälsans Park 

ingår i förordnandeområdet och avgränsas i öster av parkområdets gräns till fas-

tigheterna vid Susebogatan och i norr i höjd med grusgången som leder in till Ve-

gagården. Från grusgången in till Vegagården, går området 30 meter i sydlig rikt-

ning längs med Skolvägen, och svänger av västerut vid Skolvägen 8 och följer en 

tänkt linje längs med fotbollsplanens norra långsida, fram till Björkstigen i höjd 

med Centralvägen 11 D. Från Björkstigen fortsätter området i sydlig riktning med 

hela vägens bredd ner till fastigheten Centralvägen 13:s västliga kortsida. Från 

Centralvägen 13 går området vidare i västlig riktning, med den norra trottoaren 

som gräns, bort till korsningen Centralvägen/Kvarnvägen. Vid korsningen 
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Centralvägen/Kvarnvägen går området i nordlig riktning, med hela vägbanans 

bredd, inklusive trottoarerna, fram till korsningen Kvarnvägen/Väsbyvägen. Vid 

korsningen Kvarnvägen- /Väsbyvägen fortsätter området västerut fram till kors-

ningen Väsbyvägen/Lergropsvägen, där området går vidare norrut med hela 

vägens bredd, och ansluter till Tegelvägen upp till korsningen Tegelvägen/Åvä-

gen. I korsningen Tegelvägen/Åvägen går området i en tänkt linje, i rakt västlig 

riktning, över järnvägsspåren, fram till Ladbrovägen. Från Ladbrovägen i sydlig 

riktning, sträcker sig området fram till och med den första pendlarparkeringen 

väster om Ladbrovägen.  

Från pendlarparkeringens norra gräns, går dessutom en yta, från järnvägsspåret 

räknat, om 100 meter i västlig riktning och 320 meter i sydlig riktning och däref-

ter i en tänkt linje, över järnvägsspåren, fram till Industrivägen. Från korsningen 

med Industrivägen, går området med den östra trottoaren som kant, 40 meter norr-

rut till korsningen Industrivägen/Lärlingsgatan. Från korsningen Industrivä-

gen/Lärlingsgatan går området vidare österut, och därefter norrut vid korsningen 

Lärlingsgatan/Upplysningens väg. Från korsningen Lärlingsgatan/Upplysningens 

väg, fortsätter området österut vid korsningen Upplysningens väg/Messingsgatan, 

korsar Optimusvägen, och går över till Finspångsvägen fram till korsningen Fin-

spångsvägen/Vallvägen.  

Mellan Finspångsvägen 6D och Vallvägen 1A, följer området den gångväg som 

sträcker sig österut fram till Genvägen, och vidare österut till Dragonvägen. Från 

korsningen gångvägen/Dragonvägen, går området i nordlig riktning längs Dragon-

vägen, fram till korsningen med Kyrkvägen, där förordnandet går kant i kant med 

Väsby Centrums förordnande längs med Kyrkvägen, fram till cirkulationsplatsen 

mellan Kyrkvägen/Husarvägen. Från rondellen vid Kyrkvägen/Husarvägen går 

området i sydlig riktning fram till korsningen med Husarvägen/Mälarvägen. Till 

området hör även den del av Dragonvägen som ligger direkt söder om Väsby 

Centrum, ner till korsningen med Mälarvägen. Från korsningen Dragonvägen/Mä-

larvägen går området 50 meter österut och in på gångvägen som leder norrut mot 

Dragonvägen 2, och vidare i en tänkt linje upp till Dragonvägen 76. Vid Dragon-

vägen 76 går området direkt västerut i 50 meter och ansluter till startpunkten vid 

Dragonvägen direkt söder om Väsby Centrum. 

 

Sigma centrum: 

Området börjar på Hammarbyvägen 2 i höjd med Kedjevägen 25 och följer Ham-

marbyvägen med hela vägbanans bredd, inklusive trottoarerna, fram till ytan di-

rekt söder om Hammarbyvägen 12-14, vidare österut fram till gångvägen. Vid 

gångvägen går området vidare norrut, med gångvägens östra kant som gräns, upp 

till Hammarbyvägen 18. Från Hammarbyvägen 18 går området i västlig riktning, 

med gångvägens norra kant som gräns, ut till Hammarbyvägen 20. Från Hammar-

byvägen 20 fortsätter området i nordlig riktning till Hammarbyvägen 7, och följer 

vägen mot nordväst och Hasselgatan 6-10. I sydlig och östlig riktning från fastig-

heten Hasselgatan 6-10, sträcker sig området 20 meter från fasaden och utåt. I 

nordlig och västlig riktning sträcker sig området 50 meter ut från fasaden, och föl-

jer vägen i sydlig riktning ner till och med parkeringsytan vid utfarten till Ham-

marbyvägen vid Hammarbyvägen 7. Från Hammarbyvägen 7 går området i sydlig 

riktning ner till startpunkten vid Hammarbyvägen 2. 

 

Förordnandet omfattar inte platser inom ovan nämnda område dit allmänheten 

normalt sett inte äger tillträde, så som sporthallar, skolor, skolgårdar och fritids-

gårdar under skoltid. Förordnandet gäller inte heller för platser där alkoholserve-

ring sker, så som t.ex. restauranger. Där gäller ordningshållning med ordningsvak-

ter enligt 2 § LOV. Förordnandet omfattar inte entréer till pendeltågsperronger, 

busshållplatser och liknande då dessa omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks 

(SL) separata förordnande enligt 3 § LOV. Där alkoholservering sker, t.ex. 
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restauranger, gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § lag 

(1980:578) om ordningsvakter.  

Centralstationen Stockholm, A016.724/2023, giltigt t.o.m. 2026-03-19  

Förordnandeområdet utgörs av de ytor och utrymmen som allmänheten normalt sett 

har tillträde till inom Centralstationsbyggnaden. Dessa ytor inom byggnaden utgörs 

av Centralhallen, Tunnelhallen, Norra hallen samt Centralstationen Övre Hallen 

(mark mot Klarabergsviadukten).  

Förordnandeområdet tar sin början vid fastigheten vid Centralplan 1 och fortsät-

ter längs med trottoaren som omsluter byggnaden mot Vasagatan, ytan runt fon-

tänen utanför huvudentrén mot Vasagatan samt trottoaren utanför fastigheten 

mot Klarabergsviadukten. Förordnandeområdet omfattar även lastkajer och 

godsmottagningar i anslutning till fastigheten. Förordnandet omfattar inte kon-

torsrum, personalutrymmen samt områden dit allmänheten normalt sett inte har 

tillträde.   

 

Förordnandet avser inte de ytor inom eller direkt utanför fastigheten där alkohol-

servering sker, t.ex. restauranger, där gäller bevakning med ordningsvakter i en-

lighet med 2 § LOV. Förordnandet omfattar inte heller ytorna inom entrédörrar 

vid nedgångar till tunnelbanan, pendeltågen och bussar i anslutning till Central-

stationen då dessa objekt omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks (SL) separata 

förordnande. Förordnandet omfattar inte heller de ytor som Arlanda Express för-

fogar över inom Centralstationen utan de omfattas av ett separat förordnande.  

Centralstationen i Stockholm, plattformar och spår, A722.745/2021, 

giltigt t.o.m. 2023-07-31 

Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten har tillträde till vid 

Stockholm Centralstation, avseende plattformar och spår enligt nedanstående för-

teckning: 

- Sektionsområdet längs med huskroppen (norra sidan) som sammanbinder 

plattformarna 1-4, den s.k. ”Norra Säcken”. 

- Plattform 1, spår 1 och 2 
- Plattform 2, spår 3 och 4 
- Plattform 3, spår 5 och 6 
- Plattform 4, spår 7 och 8/10, samt trapphus/hiss till övre hallen 
- Plattform 5, spår 11 och 12, samt trapphus/hiss till övre hallen och trapp-

hus/hiss till gångtunnel 
- Plattform 6, spår 13 och 14, samt trapphus/hiss till övre hallen och trapp-

hus/hiss till gångtunneln 
- Plattform 7, spår 15 och 16, samt trapphus/hiss till övre hallen och trapp-

hus/hiss till gångtunneln 
Plattform 8, spår 17 och 18, samt trapphus/hiss till övre hallen och trapp-

hus/hiss till gångtunnel 
- Plattform 9, spår 19 samt trapphus/hiss till Stockholm Waterfront-kvarteret 

och trapphus/hiss till gångtunnel 
- Serviceplattformar 1-3 

- Samtliga entréer, trapphus, trappor och hissar som leder till/från spårområdet  

- Gångtunnel under spårområde, den s.k. ”Gula gången” 
- Mellantruckstunneln 
- Norra trucktunneln 

Cityterminalen Stockholm, A016.747/2023, giltigt t.o.m. 2026-03-30 

Förordnandeområdet utgörs av samtliga ytor som allmänheten äger tillträde till 
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vid fastigheten för Stockholms Cityterminal, så som övre och nedre hallen (plan 1 

och 2), rulltrappan, utrymmet vid skjutdörrarna mot centralstationen, toaletter, alla 

entréer, bussgatan och gater till bussgatan. Utomhus avgränsas området av trottoa-

rens bredd vid huvudentrén, 5 meter i östlig riktning, och i västlig riktning fram 

till parkeringen och glastaket över hela ytan för gångtrafik. Från parkeringen/glas-

taket sträcker sig området vidare i nordlig riktning längs med Terminalslingan, 

upp till korsningen mellan Terminalslingan/Kungsbron, och avslutas i en tänkt 

vågrät linje jäms med övergångsställets övre kant mot vägbanan.  

Förordnandeområdet omfattar ej områden dit allmänheten normalt sett inte har 

tillträde, så som kontorsrum, personalutrymmen och butiker, samt inte heller om-

bord på bussarna. Området inkluderar inte objekt som redan omfattas av Stor-

stockholms Lokaltrafiks (SL:s) separata förordnande (A417.967/2018). Beslutet 

gäller ej heller för parkerade fordon.  

Danderyds sjukhus, A203.541/2022, giltigt t.o.m. 2023-08-29 

Förordnandeområdet tar sin början vid Mörbygårdsvägen 13 vid sjukhusets syd-

östra hörn och fortsätter i en nordlig riktning längs med Mörbygårdsvägen upp mot 

Kevingestrandvägen 2 och vidare i västlig riktning fram till yttersta gränsen vid 

parkeringen vid Ryggradsvägen (Entrévägen 2) och fortsätter fram i en tänkt linje 

sydsydväst fram till gångvägen intill vattnet. Därefter fortsätter förordnandeområ-

det vidare längs med promenadvägen som går längs med strandlinjen och i en tänkt 

linje vidare ut mot helikopterplattan vidare västerut längs med hela udden och där 

promenadvägen fortsätter runt i en sydostlig riktning för att sedan vid början av 

skogspartiet i söder avvika helt mot östlig riktning fram mot parkeringsområdet vi-

dare förbi parkeringsområdet där promenadvägen avviker helt mot sydlig riktning 

för att sedan svänga tvärt i östlig riktning fram mot sjukhuset och vidare fram mot 

personalparkeringen närmast sjukhuset och vidare fram mot gaveln på sjukhusets 

sydvästra hörn fram mot vägen Skogsslingan som övergår i Mörbygårdsvägen 13 

vid det sydöstra hörnet och där går förordnandeområdet ihop. 

 

Området utgörs av Danderyds sjukhus samtliga byggnader inom det angivna områ-

det dit allmänheten har tillträde såsom t.ex. entréer, receptioner, akutmottagningar, 

övriga öppna mottagningar med tillhörande väntrum, korridorer, passager, toaletter, 

trappor och hissar.  

 

Beslutet omfattar inte områden inom sjukhuset dit allmänheten inte har tillträde 

såsom patientsalar, behandlingsrum, kontor, och övriga personalutrymmen.  

Förordnandet omfattar inte heller området där tunnelbanan ansluter direkt till sjuk-

huset samt de busshållplatser inom området då dessa omfattas av Storstockholms 

Lokaltrafik (SL:s) separata förordnande enligt 3 § LOV.    

Eckerölinjen, A053.602/2021 giltigt t.o.m. 2023-03-02 (avser 

Grisslehamn för område Stockholm)  

Förordnandeområdet omfattas VS & Perssons bussar då dessa är i trafik på lin-

jesträckningen Sandviken – Valbo – Gävle – Skutskär – Skärplinge – Tierp – Ör-

byhus – Österbybruk – Grisslehamn. 

Därtill omfattar förordnandeområdet samtliga hållplatser på linjesträckningen 

Sandviken – Valbo – Gävle – Skutskär – Skärplinge –Tierp – Örbyhus – Österby-

bruk – Grisslehamn i samband med på- och avstigning på VS & Perssons bussar 

då dessa bussar är i linjetrafik. 

På och avstigning sker vid följande hållplatser: 

- Sandviken, Resecentrum 

- Valbo, hpl E16 Valbo köpstad 

- Gävle, Hamntorget/Busstation 
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- Skutskär, ”Noris” 

- Skärplinge, ”torget” 

- Tierp, Järnvägsesplanaden (tågstation) 

- Örbyhus, Bruksvägen/hpl Köpcentrum 

- Grisslehamn, Eckerölinjen 

Om det, när VS & Perssons bussar är i linjetrafik på den ovan angivna linjesträck-

ningen, blir nödvändigt att stanna bussarna på ytterligare platser ska förordnande-

området utsträckas till att omfatta bussarna när de är på väg till och på dessa platser 

samt i direkt anslutning till bussarna i samband med på- och avstigning på bus-

sarna. Vid ändhållplatserna omfattar förordnandeområdet bussarnas uppställnings-

platser, stationsområdet, stationsbyggnader, vänthallar och väntkurer. 

Edsberg centrala, Sollentuna, A072.577/2023, giltigt t.o.m. 2026-04-22 

Förordnandeområdet tar sin början vid infarten till Edsberg vid korsningen Dande-

rydsvägen - Yxvägen och fortsätter i nordlig – nordnordvästlig riktning upp till 

korsningen Yxvägen/Skyttevägen, därefter i sydvästlig riktning fram till kors-

ningen Skyttevägen/Knallhattsvägen och vidare i sydvästlig riktning, fram till den 

grå garagelängan i Knallhattsvägens skarpa kurva, där området fortsätter i en tänkt 

linje ner till Danderydsvägen och därefter i sydostlig riktning fram till korsningen 

med Yxvägen där området knyts samman.  

 

Förordnandet omfattar inte platser inom ovan nämnda område dit allmänheten nor-

malt sett inte äger tillträde, så som sporthallar, skolor, skolgårdar och fritidsgårdar 

under skoltid. Förordnandet gäller inte heller för platser där alkoholservering sker, 

så som t.ex. restauranger. Förordnandet omfattar inte busshållplatser då dessa om-

fattas av Storstockholms Lokaltrafiks (SL) separata förordnande enligt 3 § LOV. 

Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, gäller bevakning med ordningsvakter 

i enlighet med 2 § lag (1980:578) om ordningsvakter.  

Enheten för hemlösa, Östgötagatan 10, A135.662/2023, giltigt t.o.m. 

2026-04-22 

Förordnandeområdet utgörs av samtliga ytor som allmänheten äger tillträde till 

vid enheten för hemlösa, Östgötagatan 10, så som t.ex. entrén, toaletter, väntrum. 

Förordnandet omfattar även området utanför entrén, d.v.s. hela Östgötagatans 

bredd mellan Högbergsgatan och Kapellgränd, samt personalentrén på Kapell-

gränd 7 under skärmtaket.  

 

Förordnandet omfattar inte utrymmen dit allmänheten normalt sett inte har till-

träde, så som kontorsrum, besöks-/mötesrum eller personalutrymmen.  

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämndsområde, A591.083/2022 giltigt 

t.o.m. 2025-12-17  

Förordnandet gäller för Gullmarsplan, Dalen, Bandhagen, Rågsved samt Hagsätra 

under tidsperioden 2022-12-18 – 2025-12-17. 

 

Bandhagen 

Området tar sin början vid korsningen Trollesundsvägen 12 och Skärlingebacken 2 

och fortsätter vidare österut längs med Trollesundsvägen, under tunnelbanebron 

och fram till korsningen Bandhagsplan 11 och Trollesundsvägen, vidare söderut 

ner till korsningen i höjd med Trollesundsvägen 36D och vidare västerut längs med 

fasaderna till Trollesundsvägen 24 och förbi tunnelbanebron till Fågelstavägen 1 

och fram till Fågelstavägen 7. Därefter norrut längs med fasaden fram till 
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startpunkten vid Trollesundsvägen 12. I detta område finns ett särskilt behov av 

ordningshållning mellan 14:00-00:00 

 

Dalen 

Området tar sin början på den västra sidan av Sandsborgs tunnelbanestation, vidare 

från brofästet 40 meter västerut och hela vägbanan inklusive trottoarer på Stora 

Gungans väg. Vidare sträcker sig området österut under tunnelbanebron och till 

parken nedanför tunnelbanenedgången och fortsätter in på Sandsborgskyrkogården. 

Vidare följer området norra Kapellvägen med hela vägens bredd och vidare in på 

östra Kapellvägen. Där östra Kapellvägen viker av söderut sträcker sig området i 

en tänkt rak linje rakt ut till Kyrkogårdsvägen 43 och sedan fram till hörnet av Kyr-

kogårdsvägen 43. Området går vidare norrut i en tänkt rak linje till Bersågränd 4 

fortsätter fram till Bersågränd 60 och följer fasaden till Bersågränd 36 och vidare 

till hörnet av Täppgränd 9 längs med fasaderna fram till Täppgränd 15 och därefter 

i östlig riktning till hörnet av Täppgränd 16. Området fortsätter vidare söderut fram 

till början av parkområdet och följer längs med Åstorpsringen norrut till infarten 

vid Dalens sjukhus och vidare västerut till vändzonens början och sydväst längs 

med parkområdet. I höjd med parkområdets slut intill Dalgränd 17 fortsätter områ-

det norrut längs med Dalgränd och därefter västerut över vägen till hörnet av Dal-

gränd 8. Därefter i västlig riktning fram till korsningen vid Dalgränd 6, över mot 

hörnet av Grusåsgränd 89 och längs med fasaden söderut till korsningen vid 

Grusåsgränd 93 och vidare till hörnet av Grusåsgränd 95 vid rondellen. Hela ytan 

kring rondellen inklusive trottoarerna omfattas. Vidare västerut från Grusåsgränd 

88 till Grusåsgränd 86 går området norrut fram till korsningen mellan Grusåsgränd 

84 samt Åsgärdevägen 39 för att där vika av västerut till Åsgärdevägen 41. Områ-

det fortsätter sedan i en tänkt rak linje ut mot tunnelbanespåret och följer därefter 

tunnelbanespåret i sydlig riktning ner till parken vid Sandsborg tunnelbana där om-

rådet avslutas. I detta område finns ett särskilt behov av ordningshållning mellan 

11:00-23:00 

 

Gullmarsplan 

Området tar sin början från Gullmarsplan 4 i östlig riktning längs med torgets ytter-

kanter fram till tunnelbaneområdet och längs med fasaderna till Gullmarsplan 1 

därefter fortsätter området  söderut till Gullmarsplan 5 västerut till Gullmarsplan 15 

söderut till Gullmarsplan 17 och i nordostlig riktning längs med fasadens kanter till 

Gullmarsplan 25. Området följer därefter parkeringsytan söderut längs med Grafik-

vägen fram till Grafikvägen 3A, västerut till Grafikvägen 3 och längs med fasa-

derna norrut upp till områdets början vid Gullmarsplan 4. I detta område finns ett 

särskilt behov av ordningshållning mellan 11:00-03:00 

 

Hagsätra 

Området tar sin början vid korsningen mellan in/utfarten till Hagsätra torg och Vin-

trosagatan 14 och går längs med Vintrosagatan i sydostlig riktning fram till kors-

ningen i höjd med Hagsätra torg 21. Området fortsätter i sydvästlig riktning till 

Hagsätra torg 17 vidare till nordöstra hörnet av Hagsätra torg 40, längs med fasa-

den i sydlig riktning till Hagsätra torg 44 och följer med grönområdets kant till 

grönområdets slut. Där grönområdet tar slut, pararellt med Olshammarsgatan, följer 

området i nordlig riktning längs med tunnelbanespåret fram till gångbanan som le-

der under tunnelbanebron och fram på den västra sidan av tunnelbanespåret. Områ-

det inkluderar den öppna ytan på den västra sidan omedelbart efter tunnelbanebron 

25 meter ut. Vid tunnelbanespårets östra sida från gången under tunnelbanebron 

fortsätter området i nordlig riktning längs med tunnelbanespåret för att i höjd med 

Hagsätra torg 4C fortsätta i nordostlig riktning längs med fasaden fram till start-

punkten vid korsningen Hagsätra torg och Vintrosagatan 14. I detta område finns 

ett särskilt behov av ordningshållning mellan 14:00-03:00 
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Rågsved 

Området tar sin början vid Rågsvedsvägen i höjd med Rågsvedsslingan 4 i nordost-

lig riktning till rondellen vid Hagsätravägen och fortsätter nordväst till korsningen 

Hagsätravägen/Kumlagatan. Vidare längs med den nordligaste gånggatan i park-

området och följer gånggatan sydväst efter aktivitetsområdet till Rågsveds Skol-

gränd 12 och Rågsveds Skolgränd 6. Området fortsätter söderut förbi parkeringen 

och längs med grönområdet fram till korsningen Rågsveds Skolgränd och Rågs-

vedsvägen och därefter österut längs med Rågsvedsvägen vidare till Rågsveds cent-

rum. I höjd med Rågsvedstorget 1 fortsätter området under bron och tunnelbane-

spåren längs med gånggatan söderut fram till gångbron där också hiss och ytan 

ovanför ingår. Området fortsätter vidare norrut längs med Rågsvedsvägen och fram 

till startpunkten i höjd med Rågsvedsslingan 4. I detta område finns ett särskilt be-

hov av ordningshållning mellan 14:00-03:00 

 

Samtliga av de ovan beskrivna förordnandeområdena omfattar inte platser dit all-

mänheten normalt sett inte har tillträde, såsom t.ex. bostadshus med tillhörande 

byggnader, transportgångar, personalutrymmen, förskolor/skolor/skolgårdar (un-

der skoltid) eller liknande platser. Områdena inkluderar inte heller objekt som om-

fattas av Storstockholms Lokaltrafiks (SL:s) separata förordnande. Där alkohol-

servering sker, t.ex. restauranger, barer, sker ordningshållningen i enlighet med 2 

§ LOV. 

Farsta Centrum, A505.909/2022, giltigt t.o.m. 2025-11-07 

Förordnandeområde utgörs av de områden som innesluts av gatornas innerkanter 

sett från centrum, enligt följande beskrivning. Från korsningen Farstavägen/Lars-

bodavägen i nordostlig riktning fram till korsningen Larsbodavägen/Kroppaplan. 

Från korsningen Larsbodavägen/Kroppaplan, vidare längs södra samt västra sidan 

av fastigheten Larsbodavägen 53 och i en tänkt rak linje över till södra kortsidan på 

fastigheten Lysviksgatan 59 C. Från kortsidan av Lysviksgatan 59 C fortsätter om-

rådet från hörnet i västlig riktning ut i en tänkt linje till norra sidan av fastigheten 

Farstavägen 89, och vidare ut till själva Farstuvägen (genomfartsleden). Vid Farsta-

vägen, i höjd med Farstavägen 89, går området i sydlig riktning längs med Farstav-

ägen, fram till startpunkten vid korsningen Farstavägen/Larsbodavägen. 

Förordnandeområdet avser de ytor som allmänheten har tillträde till.  

 

Förordnandet omfattar inte de platser dit allmänheten normalt sett inte äger tillträde 

så som personalutrymmen, kontor, transportgångar, bostadshus och liknande plat-

ser. Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, gäller bevakning med ordnings-

vakter i enlighet med 2 § lag (1980:578) om ordningsvakter. Förordnandet omfattar 

inte andra 3 § LOV-områden, utan ligger dikt an till t.ex. SL:s separata förord-

nande, med entréer till tunnelbana, tågperronger, vänthallar, busstation/busshåll-

platser/busstorg och liknande. 

Farsta stadsdelsförvaltning, A135.328/2022, giltigt t.o.m. 2023-08-01 

Förordnandeområdet utgörs av de utrymmen som allmänheten har tillträde till inom 

Farsta stadsdelsförvaltnings lokaler på Storforsplan 36 – såsom entrén, trapphus 

med hissar, receptionsområdet och toaletter på plan 11 i fastigheten. 

 

Förordnandet omfattar inte utrymmen dit allmänheten normalt sett inte äger till-

träde, som t.ex. tjänsterum, personalutrymmen (matsalen), samtals/besöks/mötes- 

och konferensrum. 
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Flemingsbergs centrum, A088.474/2021, giltigt t.o.m. 2023-11-03 

Förordnandeområdet utgörs av det område som innesluts av nedan angivna gator 

och som allmänheten har tillträde till såsom parkeringsgarage, entréer, trappor och 

hissar. Från Röntgenvägen 3 fram till Röntgenvägen 5, via fasaden på fastigheten 

Röntgenvägen 5 fram till fasaden på Flemingsbergs kyrka (Diagnosvägen 14-16). 

Från kyrkans gångväg österut längs med Gula gången till hörnet på centrumfastig-

heten Flemingsbergs centrumfastighet Medicinaren 15 i sydlig riktning längs med 

fastigheten fram till korsningen Medicinvägen/ Hälsovägen.  

Från korsningen Medicinvägen/Hälsovägen i nordlig riktning fram till Hälsovägen 

22 och från Hälsovägen 22 längs med fastighetsytan fram till korsning Röntgenvä-

gen och från Röntgenvägen 6 i nordlig riktning fram till Röntgenvägen 3.  

 

Förordnandeområdet omfattar inte kontorsutrymmen, personalutrymmen, bostäder 

och områden dit allmänheten normalt sett inte har tillträde. Förordnandet avser inte 

de ytor inom eller direkt utanför fastigheter där alkoholservering sker, t.ex. restau-

ranger, uteserveringar, där gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § 

LOV.  

Fältöversten, A038.934/2023, giltigt t.o.m. 2026-03-30 

Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten äger tillträde till inom 

Fältöverstens köpcentrum, så som butikslokaler, parkeringsgaraget, och dess last-

platser, trapphus, hissar, entréer och allmänna toaletter. Vidare omfattar förordnan-

det de nedgångar som leder från köpcentrumet ner till tunnelbanan, med avgräns-

ning vid centrumets glasdörrar. Utomhus avgränsas förordnandeområdet runt om 

fastigheten, med trottoarens bredd, längs Valhallavägen nr 146-152, Värtavägen nr 

1-9, Erik Dahlbergsallén nr 2-24, samt Karlaplanstorget fram till Karlaplansrondel-

len, inklusive tunnelbanenedgångarna fram till SL:s låsbara grindar. 

 

Förordnandet omfattar inte platser dit allmänheten inte äger tillträde, såsom terrass-

planet, kontor, transportgångar och personalutrymmen. 

Förvaltningsrätten i Stockholm, A047.174/2021, giltigt t.o.m. 2023-09-

20 

Förordnandet omfattar Förvaltningsrätten i Stockholms lokaler och utrymmen dit 

allmänheten har tillträde såsom entréer, receptioner, trappor, trapphus, hissar, vänt-

rum, allmänna toaletter samt korridorer och eventuella last-och varuintag. Förord-

nandet omfattar inte kontorsrum, personalutrymmen eller liknande dit allmänheten 

normalt sett inte äger tillträde.  

Gallerian, Hamngatan, A511.150/2022 giltigt t.o.m. 2025-12-01 

Förordnandeområdet utgörs av de utrymmen och ytor inom Gallerians fyra vå-

ningsplan dit allmänheten har tillträde, och inkluderar även entréer, trappor, rull-

trappor, hissar, allmänna toaletter samt parkeringsgaraget och lastkajen (öppen un-

der dagtid). Utomhus omfattar förordnandet även trottoarerna som går längs med 

fastigheten för Gallerian (Hamngatan, Regeringsgatan, Jakobsgatan och Malm-

torgsgatan), med dess yttre kant som gräns. 

 

Förordnandet inkluderar ej utrymmen dit allmänheten inte har tillträde, så som kon-

tor, personalutrymmen, lagerlokaler etc. Innanför dörrarna till tunnelbanan, samt 

vid busshållplatser och liknande, gäller förordnandet enligt 3 § LOV för Storstock-

holms Lokaltrafik (SL). Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, gäller bevak-

ning med ordningsvakter i enlighet med 2 § LOV. 



Polismyndigheten  2023-05-10 11 (48) 

 
        

 

Globen Shopping, A008.090/2023 giltigt t.o.m. 2026-02-24 

Förordnandeområde utgörs av de ytor, entréer och parkeringsgarage i shoppingan-

läggningen dit allmänheten har tillträde. Vidare utomhus utanför Tele2 Arenas en-

tréer, även kallad plattan/kragen, både dess undre och övre plan. Från plattan forts-

ätter området nedför trappan i höjd med Arenavägen 63, och därefter vidare i syd-

östlig riktning mot Tele2 Arenas fasad, med hela trottoarens bredd fram till Arena-

vägen 69. I området ingår även trapporna upp/ner till den norra huvudentréen in till 

Globen Shopping, området mellan huvudentrén till Globen Shopping och Arenavä-

gen 39, området vid Hovets sydvästra hörn mot Stockholm Globe Arenas (SGA) 

biljettkassor, samt hela Arenatorget. Arenatorget avgränsas av Globens yttre fasad, 

samt Quality Hotel Globes fasad i öster.     

 

Förordnandet inkluderar även Quality Hotel Globes utrymmen dit allmänheten har 

tillträde, såsom entréer, receptionsområde, hissar, trappor/trapphus och hotellkorri-

dorer. Förordnandet inkluderar dock inte hotellrum, kontor eller personalutrym-

men. Vidare inkluderar förordnandet även utomhusmiljön vid Arenavägen 21-33 

samt trottoaren mellan Hovet och före detta Söderstadion och området Fastighet-

erna Arenan 6, med tillhörande trappor och plattor. Där alkoholservering sker, t.ex. 

restauranger och barer, gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § 

LOV. Förordnandet omfattar inte skolor och/eller skolgårdar under skoltid. 

Grand Hotel, Stockholm, A468.743/2022, giltigt t.o.m. 2025-12-27 

Förordnandet avser hela hotellet med tillhörande entréer/ingångar enligt nedan an-

givna adresser. Inom hotellbyggnaden utgörs förordnandeområdet av de allmänna 

ytor som är tillgängliga för besökare såsom receptionsområde, konferenslokaler, 

korridorer, toaletter, trapphus, hissar, gym-/friskvårdsanläggning samt andra all-

männa ytor. Förordnandet gäller inte utrymmen dit allmänheten normalt sett inte 

har tillträde, såsom personalrum, kontor samt hotellrum. Där alkoholservering sker, 

t.ex. restauranger, gäller bevakningar med ordningsvakter i enlighet med 2 § lag 

(1980:578) om ordningsvakter.  

 

-Hela framsidan av hotellbyggnaden med tillhörande trottoarer adress Södra Bla-

sieholmshamnen och vidare fram till varumottagningen på Hovslagargatan 1.  

-Varumottagning samt personalentré på Stallgatan 4. 

-Entrén med tillhörande trottoarer vid Vinterträdgården i hörnan vid Stallgatan 6 

och Blasieholmsgatan 6.    

-Personalentré samt infart garage Blasieholmsgatan 6 -7.   

-Innergården mellan Blasieholmsgatan 4 och 6 (ingång till konferenslokaler).  

Hallunda centrum, A099.572/2022, giltigt t.o.m. 2024-03-17 

Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten äger tillträde till inom 

Hallunda centrum såsom butikslokaler, trappor, trapphus och allmänna toaletter. 

Utomhus avgränsas förordnandeområdet runt om Hallunda centrum med början i 

korsningen/infarten till Hallundaplan/Borgvägen och sträcker sig norrut längs med 

Borgvägen fram till gångvägen (norr om Hallunda centrum) och vidare längs gång-

vägen i hela dess bredd österut fram till gångbron som går över Tomtbergavägen. 

Vidare längs med Tomtbergavägens västra sida söderut fram till korsningen med 

Hallundavägen. Vidare från Hallundavägen i en tänkt linje västerut längs med Hall-

unda centrums södra fasad, inkluderande angränsande gångytor, fram till Borgvä-

gen där förordnandeområdet avslutas. I bevakningsområdet ingår även parkerings-

ytor/garage och lastkajer vid Hallunda centrum.  
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De ytor vid Hallundaplan som används av kollektivtrafiken, såsom körvägar och 

busshållplatser med väntkurer ingår inte i förordnandeområdet då dessa omfattas av 

ett separat beslut enligt LOV § 3 för kollektivtrafiken inom region Storstockholm. 

Haninge Centrum, A496.592/2022, giltigt t.o.m. 2025-10-21 

Förordnandeområdet utgörs av de ytor inom centrumområdet som allmänheten har 

tillträde till och förordnandet omfattar inte kontor, personalutrymmen och liknande.  

Området avgränsas av Nynäsvägen i väster med den östra trottoarens bredd fram 

till korsningen med Parkvägen. Från Parkvägen, med den sydliga trottoarens bredd 

fram till Lekvägen i nordlig riktning (inklusive parkeringsytan), och därefter fort-

sättningsvis längs med Lekvägen. Från Lekvägens sydligaste punkt, går en tänkt 

linje ut till Runstensvägen i öster med hela vägbanans bredd, och därefter följer 

området Eskilsvägen, med den nordliga trottoarens bredd i söder fram till start-

punkten i korsningen med Nynäsvägen.  

 

Förordnandet avser inte de ytor inom eller direkt utanför fastigheten där alkohol-

servering sker, t.ex. restauranger, uteserveringar, där gäller bevakning med ord-

ningsvakter i enlighet med 2 § LOV. Området inkluderar inte heller objekt som 

redan omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks (SL:s) separata förordnande. 

Heron City, A412.957/2020, giltigt t.o.m. 2023-11-02 

Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten normalt sett äger till-

träde till inom Heron City, inklusive området utanför byggnaden med parke-

ringsplatser och parkeringsgarage. Ytterområdet avgränsas av E4/E20 Södertäl-

jevägen i nordlig riktning, Dialoggatan i östlig riktning, Månskärsvägen i söder 

och längs med fastighetsgränsen av ”Kvadraten 2:1” mot grönområdet i väster.  

 

Förordnandet omfattar ej kontor, personalutrymmen eller områden dit allmän-

heten normalt sett inte har tillträde. Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, 

gäller bevakning med ordningsvakter enligt 2 § LOV. Vid Filmstaden Heron 

City gäller också bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § LOV (allmän 

sammankomst). Vidare omfattar inte förordnandet ytor för busshållplatser då 

dessa ingår i Storstockholms Lokaltrafiks (SL) separata förordnande. 

Hornstullgallerian, A038.799/2023, giltigt t.o.m. 2026-03-30 

Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten äger tillträde till vid 

Hornstulls Handelsplats samt inom centrumanläggningens ytor. Utomhus avser 

beslutet entréplatsen framför Hornstulls Handelsplats, vars yta sträcker sig från fa-

saden till trottoarkanten vid Långholmsgatan. I sydlig riktning sträcker sig områ-

det från entréplatsen, med trottoarens bredd, fram till korsningen vid Långholms-

gatan/Hornsgatan.  I nordlig riktning sträcker sig området, med trottoarens bredd, 

från entréplatsen fram till Högalidsspångens pelare, inklusive lastkajen (under tak) 

tillhörande handelsplatsen. Vidare avser förordnandet även hela ytan från kors-

ningen Långholmsgatan/Hornsbruksgatan i östlig riktning fram till korsningen 

Hornsbruksgatan/Borgargatan. I förordnandeområdet inkluderas även Högalids-

spången, med avgränsning i västlig riktning i höjd med Tobaksspinnargatans cy-

kelväg, i östlig riktning fram till Borgargatan, inklusive trappan utomhus mot 

fondbyggnaden. 

 

Förordnandeområdet omfattar inte personalutrymmen, kontor och liknande plat-

ser dit allmänheten normalt sett inte har tillträde. Innanför dörrarna till tunnelba-

nan gäller beslut enligt 3 § LOV för Storstockholms Lokaltrafik, SL samt buss-

hållplatser i angivet område. Där alkoholservering är tillåten, t.ex. restauranger, 
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sker ordningshållningen i enlighet med 2 § LOV. 

Huddinge centrum, A088.419/2021, giltigt t.o.m. 2023-11-03 

Förordnandeområdet utgörs av det område som innesluts av nedan angivna gator 

och som allmänheten har tillträde till såsom parkeringsgarage, entréer, trappor och 

hissar.  

Från Paradistorget 2 i västlig riktning fram till korsningen mot Kommunalvägen 7 

och i nordlig riktning mot en liten väg som ansluter mot Forellvägen/Forellgaraget 

och i en tänkt linje i ostlig riktning vidare mot slutet av Forellvägen, fortsättning i 

en tänkt linje längs med hela centrumsidans linje i sydlig riktning mot Sjödalspar-

ken fram mot en tänkt linje fram till Sjödalvägen 12 som ansluter mot Sjödalstor-

get. Från Sjödalsvägen 12 i sydlig riktning via gångväg fram till fastighet Sjödals-

gymnasiet, Paradistorget 4. Från Paradistorget 4 längs med fastigheten i västlig 

riktning mot Paradistorgets södra samt västra yta (parkeringsyta) fram till Paradis-

torget 2.  

 

Förordnandeområdet omfattar inte kontorsutrymmen, personalutrymmen, bostäder 

och områden dit allmänheten normalt sett inte har tillträde. Förordnandet avser inte 

de ytor inom eller direkt utanför fastigheter där alkoholservering sker, t.ex. restau-

ranger, uteserveringar, där gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § 

LOV. Förordnandeområdet inkluderar inte heller objekt som omfattas av andra för-

ordnanden, t.ex. busshållplatser/pendeltåg som omfattas av Storstockholms Lokal-

trafiks förordnande.  

Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde, A315.687/2022, giltigt t.o.m. 2025-

11-30 

Förordnandeområdet för respektive geografiska område, utgörs av samtliga ytor 

som allmänheten äger tillträde till, vid följande fyra objekt: 

Trekantsparken (Liljeholmen)  

Området avgränsas av sjön Trekantens strand till väster, i en tänkt linje upp till 

Trekantsvägen 15. Från Trekantsvägen 15, längs med gräsmattans kant i sydöstlig 

riktning, förbi fastigheterna vid Rosterigränd och längs med gräsytan ner till hör-

net vid Liljeholmsgränd 9. Från hörnet vid Liljeholmsgränd 9, i sydvästlig rikt-

ning förbi Liljeholmsgränd 15 och vidare längs den norra sidan av stenpartierna 

som avgränsar mot Liljeholmsgränd och dess parkering, ända ner till parkeringens 

västra slut. Vid parkeringens västra slut, i en tänkt rak linje nordväst mot sjön Tre-

kantens strandkant. 

 

Västertorp 

Området tar sin början vid korsningen mellan Vasaloppsvägen och Störtloppsvä-

gen, och går med hela Störtloppsvägens bredd (inklusive trottoarer) i sydlig rikt-

ning ner till och med korsningen in till Störtloppsvägen 6 (Västertorpsskolan). I 

området ingår även hela Västertorpsplan, längs med fastigheternas fasader samt 

över hela torg- och parkeringsytan ner till betongstaketet vid Störtloppsvägen 6. 

Bilparkeringen på Störtloppsvägens västra sida, söder om tunnelbanebron ingår 

också i området. 

 

Fruängen 

Förordnandeområdet startar vid korsningen mellan Ellen Keys gata och Fruängs-

gatan, och löper i västlig riktning, med trottoarens bredd, längs järnstaketet och 

fram till staketets slut. Där staketet tar slut, tar en gångbana vid i nordöstlig rikt-

ning som går ner till Fruängsgången 7. Området följer fastigheten från Fruängs-

gången 7, och runt hörnet i västlig riktning fram till trappan som leder upp till 

Elsa Brändströms gata 219. Från Elsa Brändströms gata 219,  
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fortsätter området i nordlig riktning fram till korsningen vid Fruängstorget 1. Vid 

Fruängstorget 1, över hela vägbanan inklusive trottoarerna på båda sidor, går om-

rådet i östlig riktning fram till Fruängstorget, längs med fastigheternas fasader 

som omger torget och hela parkeringsytan. Från fruängstorgets sydöstra hörn, 

fortsätter området längs med gångstråket och nedför trappan ner till Fruängsplan. 

Vid Fruängsplans nordvästra hörn sträcker sig området längs med fasaden av 

Pressbyrån och tunnelbanans ingång, fram till Fruängsplans nordöstra hörn vid 

Fruängsgången 8. Från Fruängsgången 8, fortsatt fram till korsningen med Ellen 

Keys gata, avslutas området vid startpunkten, d.v.s. korsningen mellan Ellen Keys 

gata och Fruängsgatan. 

  
Älvsjö Torg: 

Älvsjö Stationsgata, mellan Johan Skyttes väg och Pendlargatan, och längs hela 

Pendlargatans sträckning. Götalandsvägen mellan Pendlargatan och Johan Skyt-

tes väg. Johan Skyttes väg mellan Götalandsgatan och Älvsjö Stationsgata och 

de allmänna ytor som innesluts av angivna gator/vägar.  

 

Förordnandet gäller inte för platser där alkoholservering sker till allmänheten en-

ligt 2 § LOV, och inte heller de objekt som redan omfattas av andra förordnan-

den enligt 3 § LOV, såsom t.ex. tunnelbana, perronger, stationshus, busshållplat-

ser etc. för vilka Storstockholms Lokaltrafik har ett eget separat förordnande. 

Hässelby gård samt Åkermyntans centrum, A684.755/2022, giltigt 

t.o.m. 2026-04-22. 

Förordnandeområdena som bifalles, omfattas av de utrymmen som allmänheten 

har tillträde till vid: 

 

Åkermyntans centrum 

Området tar sin början vid korsningen Älvdalsvägen/Lövstavägen och går utmed 

Lövstavägen i ostlig riktning fram till korsningen med Växthusvägen. Vid kors-

ningen med Växthusvägen fortsätter området i nordlig riktning fram till kors-

ningen Växthusvägen/Drivbänksvägen, och fortsätter längs med Drivbänksvägen 

fram till korsningen med Liden. Vid korsningen Drivbänksvägen/Liden, viker 

området ner i sydvästlig riktning längs med gångvägen och följer tomtgränserna 

Drivbänksvägen nr. 15- 25 i västlig riktning. Vid gångvägens korsning i höjd 

med Drivbänksvägen nr. 25, viker området av i sydlig riktning, mellan  

fastigheterna Lövkojsgränd 13 – 11 – 9 och Älvdalsvägen 40 – 28 – 26 – 24 – 12 

– 10 – 8, fram till gångvägen mellan det sydvästra hörnet av parkeringsytan och 

Älvdalsvägen 8, för att slutligen i en tänkt linje ansluta till startpunkten vid kors-

ningen mellan Älvdalsvägen och Lövstavägen.  

 

Hässelby Gård 

Området börjar vid korsningen Maltesholmsvägen/Loviselundsvägen, och går i 

nordlig riktning längs med Loviselundsvägen fram till Hässelby Torg/Hässelby-

gårdsskolan/Loviselundsvägen 10. Området följer fasaden av Hässelbygårdssko-

lan i först ostlig riktning längs Hässelby Torg, och därefter i nordlig riktning, 

fram till korsningen av gångbanor, strax norr om skolbyggnaden och Hässelby 

Torg 21. Vid korsningen av gångbanorna sträcker sig förordnandeområdet längs 

med gångvägen i nordvästlig riktning fram till nästa korsning av gångvägar för 

att därefter vika av i ostlig riktning längs gångvägen upp mellan förskolan på En-

spännargatan 1-3 och Hässelby Torg 21 fram till korsningen med Astrakangatan.  

Avgränsningen följer sedan Astrakangatans västra trottoar fram till korsningen 

med Maltesholmsvägen. Från korsningen vid Maltesholmsvägen fortsätter områ-

det längs Maltesholmsvägen i sydvästlig riktning ner till startpunkten vid 
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korsningen Maltesholmsvägen/Loviselundsvägen. 

 

Förordnandet gäller inte för skolor, skolgårdar, kontor, bostadshus, butiker eller 

personalutrymmen. Vidare gäller förordnandet inte heller för de objekt som re-

dan omfattas av andra förordnanden, så som t.ex. tunnelbana, perronger, stations-

hus, busshållplatser etc. för vilka Storstockholms Lokaltrafiks (SL:s) har ett se-

parat förordnande, eller stadsdelsförvaltningen som också har ett eget, separat 

förordnande enligt 3 § LOV. Där alkoholservering sker till allmänheten, gäller 

bevakning med 2 § LOV.  

Högdalen centrum, A097.533/2022, giltigt t.o.m. 2023-10-25 

Förordnandeområdet utgörs av alla ytor dit allmänheten normalt sett har tillträde 

till inom Högdalen centrum, och avgränsas av följande gator: 

Från korsningen Harpsundsvägen/Högdalsgången följer området Högdalsgången 

fram till i höjd med Skebokvarnsvägen. Därifrån går området längs Skebo-

kvarnsvägen i sydvästlig riktning fram till Skebokvarnsvägen 315-319. Vid Ske-

bokvarnsvägen 315-319 följer området fastighetens östra fasad i nordlig riktning, 

vidare längs Skebokvarnsvägen 311 och dess östra och norra fasad. Från Skebo-

kvarnsvägen 311:s nordvästra hörn fortsätter området längs med den norra fasa-

den av Skebokvarnsvägen 297-293 i västlig riktning, för att vid östra fasaden av 

Skebokvarnsvägen 289-283 vika av i nordlig riktning, längs med fastigheternas 

östra fasader ända upp till Önskehemsgatan 8. Vid Önskehemsgatan 8 fortsätter 

området i västlig riktning längs med Önskehemsgatans södra trottoar fram till 

korsningen mellan Skebokvarnsvägen 247 och Ripsavägen. Här vänder området 

tillbaka, från korsningen mellan Ripsavägen/Skebokvarnsvägen, i östlig riktning, 

längs med den södra fasaden av Skebokvarnsvägen 233 och vidare längs med 

Önskehemsgatan fram till Skebokvarnsvägen 209. Vid Skebokvarnsvägen 209 

och dess östra fasad, fortsätter området norrut, längs med fastigheternas östra fa-

sader, ända fram till det nordöstra hörnet vid Skebokvarnsvägen 131 och Skebo-

kvarnsvägen 129. I en tänkt linje från det sydöstra hörnet av Skebokvarnsvägen 

129 går området vidare över till det sydvästra hörnet av Sjösavägen 16 och följer 

fasaden i sydlig riktning fram till det sydvästra hörnet vid Sjösavägen 18. Vid 

Sjösavägen 18-26 fortsätter området längs med den södra fasaden i östlig rikt-

ning fram till Sjösabrinken 6-12, och vidare i sydlig riktning längs med den 

västra fasaden av Sjösabrinken 14-18. Från Sjösabrinken 18 går området vidare i 

sydöstlig riktning mellan fastigheten Rangstagatan 18 och Sjösabrinken 24 ner 

till Rangstaplan. Vid Rangstaplan omfattas den norra trottoaren och området 

fortsätter i östlig riktning fram till korsningen Rangstaplan och Sjöstavägen. Från 

Rangstaplanparkeringen/Sjösavägens mitt går en tänkt linje i östlig riktning över 

till korsningen mellan Harpsundsvägen 21 och Harpsundsvägen 69. Från kors-

ningen vid Harpsundsvägen 21/69 avslutas området slutligen i korsningen mellan 

Harpsundsvägen/Högdalsgången.  

 

Beslutet omfattar inte de platser dit allmänheten normalt sett inte äger tillträde, 

såsom kontor, transportgångar, personalutrymmen, bostadshus och liknande plat-

ser. Förordnandeområdet avgränsas av gatornas ytterkant, samt fastighetsfasader 

sett utifrån centrum. Skebokvarnsvägen i sig ingår ej i området. Där alkoholser-

vering sker till allmänheten, t.ex. restauranger, gäller bevakning med ordnings-

vakter enligt 2 § LOV. Observera att i tunnelbanan och dess entréer, vänthallar, 

upp/nedgångar, trappor, perronger samt vid samtliga busshållplatser, gäller be-

vakning med ordningsvakter i enlighet med Storstockholms Lokaltrafiks (SL:s) 

separata förordnande enligt 3 § LOV. 
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Högsta Domstolen, A479.806/2022, giltigt t.o.m. 2025-09-13 

Förordnandet omfattar Högsta Domstolens lokaler och utrymmen dit allmän-

heten har tillträde såsom entréer, receptioner, trappor, trapphus, hissar, väntrum, 

allmänna toaletter samt korridorer och eventuella last- och varuintag. Förordnan-

det omfattar inte kontorsrum, personalutrymmen eller liknande dit allmänheten 

normalt sett inte äger tillträde. 

Högsta Förvaltningsdomstolen, A205.786/2021, giltigt t.o.m. 2023-06-

04 

Förordnandet omfattar Högsta Förvaltningsdomstolens lokaler och utrymmen dit 

allmänheten har tillträde såsom entréer, receptioner, trappor, trapphus, hissar, 

väntrum, allmänna toaletter samt korridorer och eventuella last- och varuintag. 

Förordnandet omfattar inte kontorsrum, personalutrymmen eller liknande dit all-

mänheten normalt sett inte äger tillträde.    

ICA Nära Sergels Torg, A183.569/2022, giltigt t.o.m. 2023-03-22 

Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten har tillträde till inom buti-

ken ICA Nära Sergels Torg. Detta inkluderar hela butiksytan fram till entrén. För-

ordnandeområdet gäller i detta fall även gången via beredning till lastkajen på 

Klara Östra Kyrkogata 12. Förordnandeområdet omfattar inte soprum, lagerutrym-

men, kontor, övriga personalutrymmen eller liknande platser dit allmänheten nor-

malt sett inte har tillträde. Förordnandet gäller mellan kl. 07:00 – 23:00 samtliga 

veckodagar.  

Jakobsbergs Centrum, A443.981/2021, giltigt t.o.m. 2024-03-12 

Förordnandeområdet utgörs av området som begränsas av trottoar längs Ynglinga-

vägen/Vasaplatsen husliven Riddarplatsen – passagen mot Drabantvägen och dess 

husliv (ej trottoar) – förlängningen av Riddarparken mot Tornérparkeringen (inbe-

griper trottoar/vägbana – infart/väg mot Tornér-/Allmogeplatsen) husliven Allmo-

geplatsen – åter Vasaplatsen. Beslutet innefattar även Drabantparkeringen, p-hus 

samt Tornérparkeringen. Förordnandet gäller inte i entréer och trapphus till bo-

stadshus. Där alkoholservering sker enligt alkohollagen, exempelvis restauranger, 

gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § lagen (1980:578) om ord-

ningsvakter.  

 

Järfälla kommun, Viksjö centrum, A318.011/2022, giltigt t.o.m. 2023-11-23 

Förordnandeområdet utgör det ytor som allmänheten äger tillträde till inom  

köpanläggningen Viksjö centrum såsom butikslokaler, lastplatser, trapphus, hissar, 

entréer och allmänna toaletter. Utomhus omfattar området i huvudsak parkeringsy-

torna belägna sydost och nordväst om köpcentrumet, den exakta avgränsningen av 

förordnandeområdet framgår av bilaga till beslutet. 

 

Där alkoholservering sker till allmänheten, t.ex. restauranger, gäller bevakning med 

ordningsvakter i enlighet med 2 § LOV. 

 

Förordnandet gäller inte platser dit allmänheten inte äger tillträde såsom kontor, 

transportgångar, personalutrymmen och inte heller objekt som omfattas av andra 

förordnanden, t.ex. hållplatser för kollektivtrafik då de omfattas av ett separat för-

ordnade för Storstockholms lokaltrafik. 
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Järfälla kommun, Söderhöjden, A317.981/2022 giltigt t.o.m. 2023-11-28 

Förordnandeområdet utgörs i huvudsak av de ytor som allmänheten äger  

tillträde till utomhus i närheten av ICA Nära Söderhöjden, Frihetsvägen 50, 

Järfälla. Exakt avgränsning av tjänstgöringsområdet framgår av bilaga 

(kartskiss) till beslutet.  

 

Förordnandet omfattar inte flerfamiljshuset vid Frihetsvägen 52, 54 och 56. 

Järva Stadsdelsområde, A079.132/2023, giltigt t.o.m. 2026-04-22 

De förordnandeområden som bifalles, omfattas av platser och utrymmen dit all-

mänheten har tillträde i utomhusmiljön, vid följande geografiska objekt.  

 

Rinkebytorget 

Förordnandeområdet tar sin början vid Norra Stadsparken, och avgränsas av den 

yttre kanten av de gång- och cykelbanor som omger parken i nordlig, östlig och 

västlig riktning. I söder avgränsas området av Norra Rinkebygången längs med 

den norra fasaden av fastigheten Kvarnberget 3:1, och vidare längs med dess 

västra fasad ner till mitten av fastigheten, där området tar av österut och följer 

gången genom huset fram till Rinkebyplan, och den södra fasaden av fastigheten 

Rinkebyplan 8, den del som är flervåningshus. Där flervåningshuset övergår till 

enplanshus, fortsätter området i sydlig riktning fram till och med gångbanan pre-

cis norr om Visbyringen. Från gångbanans södra kant, går området vidare väs-

terut längs med gångbanan fram till Södra Stadsparken. Husfasaderna utgör av-

gränsningarna i parkområdet, med en tänkt linje mellan det sydvästra hörnet av 

Visbyringen 16A och det nordvästra hörnet av Visbyringen 26, samt mellan det 

sydöstra hörnet av Visbyringen 26 och det nordvästra hörnet av Axbyplan 60. I 

söder avgränsas parkområdet av gångbanans södra kant, och en tänkt linje från 

gångbanan till det sydöstra hörnet av Mjölbyplan 24. Området följer fastighetens 

fasad i nordlig riktning fram till det nordöstra hörnet av Mjölbyplan 32, och där-

efter i en tänkt linje norrut till det sydöstra hörnet av Ljungbyplan 22. Från 

Ljungbyplan 22 går området fortsatt norrut längs med den östra fasaden av 

Ljungbyplan 22-28, och därefter i en tänkt linje upp förbi Ljungbyplan 23-21 och 

upp till Södra Rinkebygången i höjd med Ljungbyplan 19. Vidare fortsätter om-

rådet från Ljungbyplan 19 till Ljungbyplan 9 och korsar därefter Rinkebystråket, 

över Fjärde Rinkebybron och ända fram till det sydöstra hörnet av Rinkebystrå-

ket 51. Från Rinkebystråket 51 följer området fasaden i nordlig riktning fram till 

den södra fasaden av Rinkebystråket 53 (Rinkebyskolan). Området går längs 

med fasaden av Rinkebyskolan i först östlig sedan nordlig och därefter östlig 

riktning fram till Tredje Rinkebybron och över till Norra Rinkebygången vid 

Skårbygränd 1-5 och vidare med hela gångens bredd fram till det sydöstra hörnet 

av Hinderstorpsgränd 26-28, där området ansluter till Norra Stadsparken.  

 

Husby centrum 

Området tar sin början vid korsningen Norgegatan och Bergengatan, med hela 

vägbanans bredd, och går i sydvästlig riktning till det sydvästra hörnet av Ber-

gengatan 27. Vid Bergengatan 27 går området i en tänkt linje i västlig riktning 

över parken till gångbanan direkt öster om Oslogatan 15-7 och vidare längs med 

gångbanan i nordlig riktning upp till korsningen mellan Edvard Munchsgången 

och Edvard Griegsgången 7A. Vid korsningen Edvard Munchsgången och Ed-

vard Griegsgången 7A fortsätter området på gångbanan i västlig riktning mellan 

Edvard Griegsgången7 (Kulturskolan) och parkeringsytan, bort till det nord-

västra hörnet av fastigheten Oslogatan 8. Vid Oslogatan 8 går området i sydlig 

riktning ner till i höjd med Oslogatan 20. Från Oslogatan 20 går en tänkt linje 

västerut över till Trondheimsgatan 30, där avgränsningen sträcker sig i nordlig 
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riktning längs med Trondheimsgatan upp till korsningen med Edvard Gri-

egsgången. Vid korsningen Trondheimsgatan/Edvard Griegsgången går området 

vidare västerut längs Edvard Griegsgången fram till Trondheimsgatan 12. Vid 

Trondheimsgatan 12 följer området fastighetsgränsen för Trondheimsgatan 12 i 

sydlig riktning fram till den västra fastighetsgränsen för Trondheimsgatan 18 

med fortsättning söderut till den nordliga fastighetsgränsen för Trondheimsgatan 

34. I en tänkt linje, från det nordvästra hörnet av fastighetsgränsen Trondheims-

gatan 34, i nordvästlig riktning fram till Husby Ishall och längs med gångstråket 

fram till korsningen med Nykarlebygatan. Från korsningen gångstråket/Nykarle-

bygatan fortsätter området i nordlig riktning längs med Nykarlebygatans västra 

trottoar upp till korsningen mot Helsingforsgatan. Vid korsningen Nykarlebyga-

tan/Helsingforsgatan följer området Helsingforsgatan i nordöstlig riktning upp 

till korsningen med Norgegatan. Vid korsningen Helsingforsgatan/Norgegatan 

går området vidare österut längs Norgegatan fram till startpunkten vid kors-

ningen Norgegatan/Bergengatan.  

 

Spånga centrum 

Området tar sin början vid det södra hörnet av Spånga Stationsplan 13 och forts-

ätter med parkeringsytan som gräns i sydostlig riktning fram till det nordöstra 

hörnet av Stationsplan3. Från Stationsplan 3, i sydvästlig riktning ner till Spånga 

Torg 23-25 och längs med fasaden ner till grön- och parkeringsytan vid Spånga 

Torg, inklusive vägbana och trottoarer, fram till Spånga Torg 3, utmed gångba-

nan. Området följer gångbanan i östlig riktning fram till vändplanen. Vid vänt-

planen, inklusive hela vägbanan och trottoarernas bredd, fortsätter området i 

nordöstlig riktning och i en tänkt linje som korsar Spånga Stationsväg, med hela 

vägbanans bredd och den nordliga trottoarkanten som avgränsning (dikt an till 

Storstockholms Lokaltrafiks, SL:s 3 § LOV-område). Vidare sträcker sig områ-

det i nordvästlig riktning längs med Spånga Stationsväg och Bromstensvägen 

fram till i höjd med utgångspunkten vid Spång Stationsplan 13. I området ingår 

även gång- och cykelbanan över järnvägen vid Spånga Stationshus och fortsätter 

i nordvästlig riktning fram till korsningen med gång- och cykelbanan. Området 

delar sig här längs med gång- och cykelbanan, i vardera riktningen. I västlig rikt-

ning ca 30 meter fram till och med den trapp som går upp i nordlig riktning mot 

Snårbrinken, och i östlig riktning längs med gång- och cykelbanan ca 170 meter 

fram till det sydöstra hörnet av Spånga Kyrkväg 431-433. Från det sydöstra hör-

net av fastigheten fortsätter området runt hörnet, i nordlig riktning fram till den 

norra vägen under Spångaviadukten, över till den nordöstra delen av väggen un-

der bron. Ifrån den nordöstra väggen under bron går området söderut ner till 

stängslet och därifrån tillbaka ner på gång- och cykelbanan igen.  

 

Tensta centrum 

Område 1 börjar vid Tensta allé 4, inklusive hela vägbanan, samt gång- och cy-

kelbanan i västlig riktning ända bort till den östra vägkanten av Hagstråket väster 

om Tensta allé 57. Från Tensta allé 57 svänger området runt hörnet, i sydlig rikt-

ning, utmed den östra kanten av Hagstråket ner till Tenstagången 40. Från Tens-

tagången 40 går området vidare i östlig riktning längs med Tenstagångens hela 

bredd, inklusive den stenbelagda torgytan mellan Tenstagången 40-31 och 

Tenstaplan 2-6, fram till i höjd med det sydöstra hörnet av Tenstagången 4, där 

området avslutas.  

 

I anslutning till Tenstagången (dikt an till område 1) ingår även område 2 i för-

ordnandet, vilket omfattar parkeringsytan vid Taxingegränd. Området börjar i 

höjd med nordöstra hörnet av Tenstagången 7 och går i en tänkt linje längs den 

västra, södra och östra husfasaden till det nordöstra hörnet av Tenstagången 5. 

Från Tenstagången 5 går området över till det nordvästra hörnet av  
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Taxingegränd 4. Därifrån fortsätter området i sydlig riktning längs med fasaden i 

en tänkt linje över vägbanan, inklusive trottoarerna och gångbanan vid muren. 

Från muren löper området vidare längs med längs med muren i västlig riktning 

fram till fasaden av Taxingegränd 8-10 och därefter vidare norrut fram till start-

punkten vid Tenstagången 7. 

 

Område 3 ansluter till område 2 vid det sydöstra hörnet av Taxingegränd 8-10 

och går västerut längs med husfasaden fram till och med det sydvästra hörnet av 

Tenstaplan 8/Tenstagången 51 (Fastigheten Bränninge 5:1). Från hörnet fortsät-

ter området utmed den yttre kanten av gång- och cykelbanan i västlig riktning ca 

55 meter fram till och med den första, korsande gång- och cykelbanan, varifrån 

området tar sydlig riktning längs den inre kanten i ca 8 meter, för att därefter 

följa nästa korsande gång- och cykelbana i sydöstlig riktning fram till korsningen 

utanför Gullingeplan 40. Från korsningen vid Gullingeplan 40 löper området vi-

dare i östlig riktning, parallellt med fotbollsplanen, förbi den korsande gång- och 

cykelbanan fram till en tänkt linje med kyrkans sydvästra hörn, vidare norrut ut-

med kyrkans västra fasad upp till gång- och cykelbanans ytterkant. Från gång- 

och cykelbanan går området österut fram till den västra fasaden av Tisslingeplan 

20-18, för att därefter följa gång- och cykelbanan i nordlig riktning och avslutas 

vid startpunkten.  

 

Akalla 

Området börjar vid Sibeliusgången, mellan Sibeliusgången 2 och Helsingforsga-

tan 2, i höjd med de båda fastigheternas östra fasader, och fortsätter längs med 

Sibeliusgångens hela bredd i västlig riktning fram till och med fastigheten för Si-

beliusgången 16. Vid Sibeliusgången 16 fortsätter området runt hörnet, i nordlig 

riktning, och inkluderar hela ytan utanför den södra tunnelbanenedgången och 

Nystadsgatans vändplan mellan Sibeliusgången 16, Sibeliusgången 20 A och 

Nystadsgatan 48. Området fortsätter därefter att följa Sibeliusgången (hela bred-

den) i västlig riktning fram till Akalla centrum. Vid Akalla centrum ingår hela 

utomhusmiljön mellan Sibeliusgatan 28, Sibeliusgången 19 B-D, Sibeliusgatan 

32 och avgränsas i söder av det sydöstra hörnet av fastigheten Sibeliusgången 19 

B, och i norr i höjd med Sveaborgsfarets början (i riktning österut) norr om Sibe-

liusgatan 28 med en tänkt linje fram till Sibeliusgången 32.  

 

Observera att utomhusmiljöer för förskolor/skolor inom samtliga ovanstående 

områden, endast ingår i förordnandet under tid då det inte är normal skolaktivitet 

på förskolan/skolan.  

 

Förordnandeområdena omfattar inte heller hållplatser, vänthallar, stationshus etc. 

för kollektivtrafiken (då dessa omfattas av Storstockholms lokaltrafiks, SL:s, se-

parata förordnande enligt 3 § LOV), kyrkor, moskéer, restauranger utan alkohol-

tillstånd, butiker, kontor, personalutrymmen eller områden dit allmänheten nor-

malt sett inte har tillträde. Där alkoholservering till allmänheten sker, gäller be-

vakning med ordningsvakter enligt 2 § LOV.  

Kammarrätten i Stockholm, A027.866/2021, giltigt t.o.m. 2023-06-04 

Förordnandeområdet tar sin början vid huvudentrén på Birger Jarls Torg 5 och 

fortsätter i ostlig riktning fram till Hebbes trappa och längs med fastigheten ner 

mot Södra Riddarholmshamnen och fortsätter rakt fram i västlig riktig mot Gym-

nasiegränd och därefter i nordlig riktning upp mot Birger Jarls torg 5.  

 

Förordnandet omfattar lokaler och utrymmen dit allmänheten har tillträde såsom 

entréer, receptioner, trappor, trapphus, hissar, väntrum, allmänna toaletter samt 

korridorer och eventuella last- och varuintag. Förordnandet omfattar inte 
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kontorsrum, personalutrymmen eller liknande dit allmänheten normalt sett inte äger 

tillträde 

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och 

Universitetssjukhuset i Solna, A141.956/2023, giltigt t.o.m. 2026-04-22 

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge: 

Förordnandeområde utgörs av de ytor, där allmänheten har tillträde vid Karolinska 

Huddinge sjukhus. Från korsning Hälsovägen/Ambulansgatan i riktning Ambulans-

gatan innefattande hela sjukhusområdet inklusive parkering fram till korsning Hör-

selslingan/Anatomivägen. Från Anatomivägen i östlig riktning fram till korsning 

Anatomivägen/Alfred Nobels Allé. Från Alfred Nobels Allé i nordlig riktning fram 

till rondell Alfred Nobels Allé/ Hälsovägen. Från Hälsovägen i nordvästlig riktning 

fram till korsning Hälsovägen/Ambulansgatan. 

 

Beslutet omfattar inte utrymmen som allmänheten normalt sett inte har tillträde till 

såsom te. x. kontors- och personalutrymmen, patientsalar, undersökningsrum, och 

på låsta avdelning/mottagningar förutom under de tider dessa är öppna för besö-

kare. 

 

Karolinska universitetssjukhusområde Solna: 

Förordnandeområdet tar sin början vid framstegsgatan 5 i sydvästlig riktning till 

korsning Solnavägen. Från Solnavägen i sydostlig riktning fram till Eugeniavägen 

3. Från Eugeniavägen 3 i nordostlig riktning fram till Gävlegatan. Längs med Gäv-

legatan i sydostlig riktning mot E4/E20. Från Gävlegatan, i nordostlig riktning till 

Maria Aspmansgatan 20. Från Maria Aspmansgatan 20 i nordostlig riktning till 

Visonsgatan 68. Från Visonsgatan 68 går området i nordlig riktning till Maria 

Aspmansgatan 44. Området fortsätter från Maria Aspmansgatan 44 i västlig rikt-

ning till Karolinskavägen 35. Längs med Karolinskavägen 35 fram till Karolinska-

vägen 25. Sedan från Karolinskavägen 25 i sydlig riktning till Framstegsgatan 5. 

 

Förordnandeområdet utgörs av de ytor, vid sjukhusområdet i Solna, dit allmänheten 

har tillträde. Beslutet omfattar inte ytor dit allmänheten normalt sätt inte har till-

träde som t.ex. behandlingsrum, kontor, personalutrymmen och patientsalar. 

Kista Galleria, A079.943/2022, giltigt t.o.m. 2024-03-12 

Förordnandeområdet utgörs av följande ytor, entréer, trappor, trapphus, genom-

fartsgångar och receptioner dit allmänheten normalt sett har tillträde inom Kista 

Galleria. Området tar sin början vid gallerians nordöstra hörn, vid rondellen på 

Hanstavägen, och går med hela den västra trottoarens bredd i sydlig riktning, in-

klusive gångbron som korsar Hanstavägen och leder in i gallerian, ända fram till 

tunneln som går under gallerian. Vid tunnelns norra mynning, i höjd med galleri-

ans ovanliggande fasad, sträcker sig området österut, fram till korsningen mellan 

Kistagången och Torsnäsgatan. Vid korsningen Kistagången/Torsnäsgatan går 

området vidare i sydlig riktning längs med Torsnäsgatan, inklusive Jan Stenbecks 

torg, fram till korsningen Torsnäsgatan/Färögatan. Från korsningen Torsnäsga-

tan/Färögatan fortsätter området i sydvästlig riktning fram till fastighetens hörn 

vid rondellen Färögatan/Danmarksgatan, där området viker av längs med Dan-

marksgatan i nordlig riktning och går fram till tunnelns södra mynning. Vid tun-

nelns södra mynning går området västerut, från husfasaden och 20 meter i sydlig 

riktning, parallellt med Vejlegatan, fram till korsningen mellan Vejlegatan och 

passagen mellan Kista Kyrka och Gallerian. Från korsningen Vejlegatan/passa-

gen, följer området passagen i nordlig riktning fram till Kista torg. Vid Kista torg 

följer området kyrkans fasad i västlig riktning ner till Ärvingegången. Därefter 

följer området Ärvingegången, ca 30 meter i nordlig riktning, innan det svänger 
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österut och avgränsas precis i höjd med trapporna upp till Kista Träff. Vid hörnet 

av fastigheten i höjd med Kista Träff, följer området husfasaden i nordlig riktning 

fram till gångvägen och gångtunneln som leder vidare i östlig riktning under tun-

nelbanan, vid Kista station, och fram till Danmarksgatan 30 A. Vid Danmarksga-

tan 30 A följer området fastighetens fasad i nordlig riktning fram till korsningen 

mellan Danmarksgatan och Folketingsvägen, inklusive gångbron över Danmarks-

gatan in till Gallerians entré. Vid korsningen Danmarksgatan/Folketingsvägen går 

området vidare i östlig riktning fram till startpunkten vid rondellen på Hanstavä-

gen. 

 

Förordnandet gäller inte för platser dit allmänheten normalt sett inte har tillträde, 

så som kontor, personalutrymmen, bostäder eller liknande platser. Observera att 

innanför dörrarna till tunnelbanan, samt vid busshållplatser och liknande gäller 

förordnandet enligt 3 § LOV för Storstockholms Lokaltrafik (SL).  

Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger och barer, gäller bevakning med ord-

ningsvakter i enlighet med 2 § LOV.  

Kronofogdemyndigheten, Sundbyberg, A430.061/2020, giltigt t.o.m. 

2023-05-16 

Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten normalt sett äger till-

träde till inom Kronofogdens lokaler på Esplanaden 1, Sundbyberg, så som re-

ception, allmänna toaletter, trapphus, hissar och entréer. Lokalerna som omfattas 

är visningslokalen på plan 1 (källarplan), uppställningsplats för utmätta fordon i 

källarplan, visningslokaler för utmätt gods i källarplan samt auktionslokalen 

(hörsalen) på plan 3. Vidare omfattas även de allmänna ytorna vid entrén på Es-

planaden 3 D, d.v.s. auktionslokalen, allmänna toaletter och entrén, vid de till-

fällen då det sker visningar samt vid utlämning av fordon, 

Utomhus avses för de ovan nämnda fastigheterna även den trottoaryta som löper 

framför entréer och fram till trottoarkanten, samt 20 meter i vardera riktningen 

från entréerna längs med fastigheterna.  

 

Förordnandeområdet omfattar inte kontor, personalutrymmen eller andra områ-

den dit allmänheten normalt sett inte har tillträde.  

Kulturhuset/Teaterhuset/Superellipsen, A587.625/2019, giltigt t.o.m. 

2023-12-31 

Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten normalt sett har tillträde 

till inom hela Kulturhuset, Teaterhuset och Superellipsens – Skansen 23 och 

Skansen 22 – byggnader. Området omfattar inte de platser dit allmänheten nor-

malt sett inte har tillträde, t.ex. personalutrymmen, kontor eller besöksrum.  

Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger/barer, gäller bevakning med ord-

ningsvakter i enlighet med 2 § LOV.  

Kungsholmens stadsdelsförvaltning (Fridhemsplan, Fridhemsgatan 

och Sankt Göransgatan/Sankt Göransparken), A684.785/2022, giltigt 

t.o.m. 2026-04-22 

Samtliga områden avser ytor som allmänheten normalt sett har tillträde till enligt 

följande; 

 

Fridhemsplan 

Drottningholmsvägens norra sida (gångbanan) mellan nr 14 – 28 (med avgränsning 
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i väster av Fridhemsgatan och i öster av Sankt Eriksgatan), samt Fridhemsgatans 

gångbana mellan nr 20 – 22. 

 

Fleminggatan 

Fleminggatan mellan nr 40A – 58, med avgränsning av husfasaderna på båda sidor 

av gatan. 

 

Sankt Göransgatan/Sankt Göransparken 

Sankt Göransgatan, inklusive gång- och cykelytor, på båda sidor mellan Marie-

bergsgatan och Kjellgrensgatan, samt lokalkörbanan mellan Sankt Görans plan 

(Sankt Göransgatan 143) och Kjellgrensgatan.  

S:t Göransparken utgörande området innanför S:t Göransgatan – Welanders väg 4, 

Welanders väg 4 – Igeldammsgatan 11, Igeldammsgatan 11 – Fleminggatan, Fle-

minggatan/Mariebergsgatan – S:t Göransgatan, S:t Göransgatan mellan Marie-

bergsgatan och Welanders väg. 

 

Tunnelbanestationer och busshållplatser ingår inte i förordnandet då dessa omfattas 

av separat förordnande för Storstockholms lokaltrafik. 

Liljeholmstorget Galleria, A531.755/2022, giltigt t.o.m. 2025-11-30 

Förordnandeområdet utgörs av de utrymmen i centrumanläggningen som allmän-

heten har tillträde till så som entréer, allmänna toaletter, trappor, trapphus, rulltrap-

por och hissar i Liljeholmstorget Galleria samt utomhus på Liljeholmstorget.  

Liljeholmstorget avgränsas av fastigheterna kring torget samt av vägbanan vid Lil-

jeholmstorget 108 via Liljeholmstorget 3 och följer den yttre trottoarkanten i östlig 

riktning ner till Liljeholmstorget 30. 

 

Beslutet omfattar inte Liljeholmstorget 4-28 (flerfamiljshus) eller området vid Ny-

bohovsbacken 34-36 (flerfamiljshus) som ligger bredvid ingången till Gallerian 

Nybohovsbacken 38. 

Vidare inkluderas ej utrymmen dit allmänheten inte har tillträde, så som perso-

nalutrymmen, kontor, lagerlokaler etc. Vid busshållplatser, samt innanför dörrarna 

till entréhall för tunnelbana/busstation, gäller Storstockholms Lokaltrafiks (SL:s) 

separata förordnande enligt 3 § LOV. Där alkoholservering sker till allmänheten, 

t.ex. restauranger, gäller bevakning med ordningsvakter enligt 2 § LOV.  

Långholmen, A194.111/2022, giltigt under perioden 2023-04-01 – 2023-

10-31  

Området är uppdelat på två delområden– västra respektive östra Långholmen – 

och utgörs av de ytor som allmänheten normalt sett har tillträde till i utomhus-

miljön.  

 

Västra Långholmen 

Området tar sin början vid korsningen Karlshällsvägen och Sofiebergsvägen på 

södra Långholmen, och följer Sofiebergsvägen i västlig riktning, runt hela den 

västra udden tills gångvägen svänger av i nordostlig riktning och vidare fram till 

fastigheten för Carlshälls gård. Vid fastigheten Carlshälls gård går området vi-

dare precis söder om fastigheten, och knyter an till Karlshällsvägen i ostlig rikt-

ning, och fortsätter längs med Karlshällsvägen i sydostlig riktning fram till start-

punkten vid korsningen Karlshällsvägen och Sofiebergsvägen.  

I området ingår ej privata fastigheter, Carlshälls gård eller området för Långhol-

mens koloniträdgårdar.  
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Östra Långholmen 

Det östra området börjar vid korsningen Pålsundsbron/Skutskepparvägen/Mälar-

varvsbacken och går i en tänkt rak linje upp från Pålsundsbron, i nordlig riktning, 

tvärs igenom Långholmsparken med Långholmens Amfiteater på höger sida, 

fram till den mest nordliga gångvägen, vid kanten till Mälaren. Vid gångvägen 

fortsätter området i västlig riktning, under Västerbron och längs gångvägen fram 

till korsningen med gångvägen Långholmsmuren. Från korsningen gångvä-

gen/Långholmsmuren viker området av i sydlig riktning, längs med Lång-

holmsmuren ner till Centralvakten. Vid Centralvakten fortsätter området i östlig 

riktning fram till nästa korsning av gångbanor, precis innan Västerbron, för att 

där vika av i sydlig riktning, längs med gångbanan öster om Långholmens boll-

plan, fram till korsningen med Långholmsbacken. Från korsningen vid Lång-

holmsbacken, går området i en tänkt linje i ostlig riktning fram till startpunkten 

vid korsningen Pålsundsbron/Skutskepparvägen/Mälarvarvsbacken.  

 

Beslutet omfattar inte ytor inom områdena ovan, dit allmänheten normalt sett 

inte äger tillträde. Där alkoholservering sker till allmänheten gäller bevakning 

med ordningsvakter i enlighet med 2 § LOV.  

Maria Beroendecentrum och dess närområde, A132.635/2023, giltigt 

t.o.m. 2026-04-22 

Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten äger tillträde till vid Maria 

Beroendecentrum (fastigheterna Grimman 2 och Grimman 3) och dess närområde, 

så som entréer, trapphus, hissar och allmänna toaletter. Området avgränsas i nordlig 

riktning av Wollmar Yxkullsgatan nr. 25-27 med hela trottoarens bredd, samt entré-

platsen direkt öster om nr. 25. Från entréplatsen följer förordnandeområdet fastig-

hetens fasad i sydlig och östlig riktning fram till korsningen med Maria Prästgårds-

gata. Vidare avgränsas området i sydlig riktning av fastighetens fasad längs med 

Maria Prästgårdsgata, och i västlig riktning av fasaden längs med Rosenlundsgatan. 

Vidare omfattas förordnandeområdet av gångstråket som avgränsas av fastighetsfa-

saderna på Wollmar Yxkullsgatan, (från korsningen Rosenlundsgatan/Wollmar Yx-

kullsgata fram till korsningen Torkel Knutssongatan/Wollmar Yxkullsgatan). För-

ordnandeområdet gäller även Jacob Mommas Park. 

 

Förordnandet omfattar inte utrymmen dit allmänheten normalt sett inte äger tillträde, 

som t.ex. behandlingsrum, kontor, personalutrymmen och patientsalar. 

Messingen, Kulturhuset. Upplands Väsby, A386.146/2022, giltigt t.o.m. 

2025-09-26 

Förordnandeområdet utgörs av fastigheterna Messingen och Kulturhuset och om-

fattar de ytor som allmänheten äger tillträde till så som entréer, receptioner, 

trapphus, toaletter, konferenslokaler, multihall, matsal, café och konserthall. Om-

rådet avgränsas utomhus av Industrivägen i väster, Centralvägen i norr, Upplys-

ningens väg i öster och Lärlingsgatan i sydlig riktning, samtliga med trottoarens 

bredd. 

 

Förordnandet omfattar inte platser inom ovan nämnda område dit allmänheten nor-

malt sett inte äger tillträde, så som skolor under skoltid, kontors- och personalutrym-

men. I samband med offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster gäller 

bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § LOV. På biblioteket gäller bevak-

ning med ordningsvakter i enlighet med 2 § LOV. 
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Migrationsverket, Sturegatan 15, Sundbyberg, A189.025/2022, giltigt 

t.o.m. 2023-05-23 

Förordnandeområdet utgörs av samtliga ytor som allmänheten äger tillträde till 

vid Migrationsverket, Sturegatan 15 i Sundbyberg, så som entrén, trapphus med 

hissar, receptionsområde, toaletter, samt väntrum på plan 5 och 6 i fastigheten.  

Utomhus avgränsas området av trottoarens bredd, runt om fastigheten vid Sture-

gatan (entré för allmänheten) i nordlig riktning, Lysgränd i östlig riktning och 

Järnvägsgatan (personalentré) i sydlig riktning och vidare i nordöstlig riktning 

längs med Rosengatan upp mot Sturegatan 15 vid entrén. 

 

Förordnandeområdet omfattar inte utrymmen dit allmänheten normalt sett inte har 

tillträde, som t.ex. kontorsrum, besöks/mötes-/utredningsrum och personalutrym-

men.  

  
Märsta Centrum, A345.198/2022, giltigt t.o.m. 2026-02-07 
Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten normalt sett har tillträde 

till inom centrumområdet, och avgränsas av följande gator: Nymärstagatan 2-24 i 

östlig riktning fram till korsningen Västra Bangatan. Från korsningen Nymärsta-

gatan/Västra Bangatan, i nordlig riktning upp till korsningen Västra Banga-

tan/Måbyleden. Från korsningen Västra Bangatan/Måbyleden går området vidare i 

västlig riktning parallellt med Södergatan fram till Stockholmsvägen 20 D och 

korsningen med Centrumleden. Från korsningen Stockholmsvägen/Centrumleden, 

sträcker sig förordnandet vidare längs med Centrumleden fram till korsningen 

med Nymärstagatan 2.  

Till området hör även tillhörande byggnader och garage som innesluts av gatorna 

Raisiogatan, ner till i höjd med rondellen vid Västra Bangatan 6. Därifrån längs 

Västra Bangatan i nordlig riktning fram till korsningen mellan Västra Bangatan 

och Nymärstagatan 24, fram till korsningen mellan Nymärstagatan och Raisioga-

tan. Området omfattar inte de platser dit allmänheten normalt sett inte har tillträde, 

såsom t.ex. bostäder, personalutrymmen, kontor eller lagerlokaler. Där alkoholser-

vering sker, t.ex. restauranger, gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet 

med 2 § lag (1980:578) om ordningsvakter.  

Förordnandet omfattar inte entréer till pendeltågsperronger, busshållplatser och lik-

nande då dessa omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks (SL) separata förordnande 

enligt 3 § LOV. 

Mörby Centrum, A509.421/2020, giltigt t.o.m. 2023-08-20 

Förordnandeområdet utgörs av de allmänna ytorna inom centrumanläggningen 

Mörby centrum och det område som innesluts av nedan angivna gator och som all-

mänheten har tillträde till såsom parkeringsgarage, entréer, trappor och hissar.  

I höjd med Mörby centrums busshållsplats, i östlig riktning, under E18 längs med 

skogskanten fram till rondellen Mörbyleden/påfart E18 norröver. Från rondellen 

Mörbyleden/påfart E18 i västlig riktning längs Mörbyleden fram till rondellen 

Mörbyplan (parkeringsplats och bilväg ingår inte i 3 § LOV område). I en tänkt 

linje från rondellen Mörbyplan fram mot Golfvägen som fortsätter fram mot Mör-

bygårdsvägen. Bostadshusen och området där emellan på Golfvägen ingår inte i 

förordnadet. Från återvinningsstationen längs med E18 i nordlig riktning fram till 

Mörby centrumbusshållplats. 

Förordnandeområdet innefattar ej kontorsrum, personalutrymmen och området där 

allmänheten normalt sett inte har tillträde. Där alkoholservering sker, t.ex. restau-

ranger, gäller bevakningar med ordningsvakter i enlighet med 2 § lag (1980:578) 

om ordningsvakter. Förordnandet omfattar inte heller ytorna vid entrédörrar till 

tunnelbana och hållplatser för bussar i anslutning till Mörby centrum då dessa ob-

jekt omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks (SL) separata förordnande. 
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Nacka Forum, A013.846/2023, giltigt t.o.m. 2026-02-03 

Förordnandeområdet utgörs av de ytor inom forum Nacka dit allmänheten normalt 

har tillträde, inklusive trappor, trapphus, hissar, entréer, allmänna toaletter och par-

keringsgarage tillhörande fastigheten. Kontor och personalutrymmen dit allmän-

heten normalt sett inte har tillträde, omfattas inte av förordnandet. 

Området utanför själva forum Nacka (fastigheten Sicklaön 151:1) sträcker sig inom 

följande vägar och platser med början vid korsningen Skvaltans väg söderut på Fo-

rumvägen i dess hela bredd fram till Forumtorg och hörnet på fastigheten Sicklaön 

151:29. Vidare ca 20 meter österut längs med fasaden på fastigheten 

Sicklaön151:29 för att därefter vika av i en rak linje, i höjd med och inkluderande 

trapporna mot Serenadvägen, i sydöstlig riktning fram till fasaden på fastigheten 

Sicklaön 151:30. Därefter längs med fastighetens västliga fasad fram till spetsen på 

dess sydligaste del. Därefter i en rak linje fram till huslivet på fastigheten Sicklaön 

151:31 och följer sedan byggnadens fasad i västlig riktning och trapporna vid fasa-

dens västra sida ned mot Värmdövägen runt hörnet på fastigheten, ca tjugo meter, 

längs med fasaden i östlig riktning. Därefter sträcker sig området rakt söderut fram 

till den cykelbana som löper utmed Värmdövägens norra sida och vidare västerut 

längs med cykelbanan fram till korsningen (rondellen) Värmdövägen och Vikdals-

vägen. Vidare längs med cykelbanan Vikdalsvägen norrut fram till korsningen 

(rondellen) Vikdalsvägen och Skvaltans väg och vidare österut Skvaltans väg fram 

till korsningen med Forumvägen. Hållplatser för kollektivtrafiken ingår inte i om-

rådet då dessa omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks (SLs) egna förordnande en-

ligt 3 § LOV. 

Nacka tingsrätt samt Hyres-/Arrendenämnden, A023.496/2023, giltigt 

t.o.m. 2026-04-21 

Förordnandet omfattar Nacka tingsrätts samt Hyres-/Arrendenämndens lokaler och 

utrymmen dit allmänheten har tillträde såsom entréer, receptioner, trappor, trapp-

hus, hissar, väntrum, allmänna toaletter samt korridorer och eventuella last- och va-

ruintag samt garageinfart.  

 

Förordnandet omfattar inte kontorsrum, personalutrymmen eller liknande dit all-

mänheten normalt sett inte äger tillträde. 

Nordiska Kompaniet (NK), Stockholm, A456.712/2020, giltigt t.o.m. 

2023-06-20  

Förordnandeområdet utgörs av de allmänna ytorna inom Nordiska Kompaniet dit 

allmänheten äger tillträde samt ytor som disponeras av Nordiska Kompaniet på 

Fastighet Hästskon 10, Regeringsgatan 47-55.  

 

Beslutet omfattar inte personalutrymmen, kontor och liknande platser dit allmän-

heten normalt sett inte har tillträde. Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, 

gäller bevakningar med ordningsvakter i enlighet med 2 § lag (1980:578) om ord-

ningsvakter. 

Norrmalm/Klara stadsdelsnämndsområde, A352.828/2020, giltigt t.o.m 

2023-08-02 

Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten normalt sett har tillträde 

till, så som trottoarer och vägbanor, och de områden som gatorna ringar in enligt 

nedanstående beskrivning.  

Förordnandet gäller under dygnets alla timmar:  
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Hela Vasagatan 

Rulltrappan från Vasagatan bredvid Royal Viking Hotell, upp till Klarabergsgatan, 

samt området kring rulltrappan under Klarabergsbron. 

Entréområdet mellan tunnelbanan och pendeltågsstationsnedgången till Max 

Hamburgerrestaurang och Bishop Arms. 

Östra Järnvägsgatan mellan Bryggargatan och Kungsgatan. 

Mäster Samuelsgatan mellan Vasagatan och Drottninggatan. 

Bryggargatan från Östra Järnvägsgatan fram till Drottninggatan. 

Gamla Brogatan mellan Östra Järnvägsgatan och fram till Drottninggatan. 

Hela Hötorget inklusive Hötorgsfaret. 

Kungsgatan mellan Östra Järnvägsgatan och Malmskillnadsgatan. 

Klara Norra Kyrkogatan mellan Kungsgatan och Klarabergsgatan. 

Målargatan mellan Kungsgatan och Gamla Brogatan. 

Korgmakargränd mellan Gamla Brogatan och Bryggargatan. 

Drottninggatan mellan Kungsgatan och Gamla Brogatan. 

Hela Klara Östra Kyrkogata 

Hela Brunkebergsgatan. 

Klara Kyrkogård. 

Hela klara Västra Kyrkogata, inklusive trappan mellan Vasagatan och Klara Västra 

Kyrkogata. 

Vattugatan mellan Drottninggatan och Vasagatan, inklusive trappan mellan Vasa-

gatan och Vattugatan. 

Hela Klara Södra Kyrkogata. 

Järnvägsparken och anslutande parkeringsplats längs Vasagatan vid Centralstation-

ens södra gavel. 

Trappan mellan Klarabergsgatan och Vasagatan. 

Sveavägen från Sergels Torg och upp till Olof Palmes gata/Tunnelgatan. 

Tunnelgatan mellan Sveavägen och Malmskillnadsgatan. 

Malmskillnadsgatan från Tunnelgatan ner till Hamngatan. 

Luntmakargatan mellan Tunnelgatan och Apelbergsgatan. 

Apelbergsgatan mellan Sveavägen och Malmskillnadsgatan. 

Hela Oxtorgsgränd. 

Oxtorgsgatan mellan Sveavägen och Malmskillnadsgatan, inklusive Oxtorget. 

Mäster Samuelsgatan mellan Sveavägen och Malmskillnadsgatan. 

 

Förordnandeområdet inkluderar inte de platser dit allmänheten normalt sett inte har 

tillträde, och inte heller butiker, transportgångar, lastkajer, kontor, bostäder etc. 

Objekt som redan omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks (SL:s) separata förord-

nande ingår inte heller i området. Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, gäl-

ler bevakning med ordningsvakter enligt 2 § LOV. 

Norrtälje kommun, A322.698/2022, giltigt t.o.m. 2025-09-30 

Förordnandeområdet för respektive ort, utgörs av samtliga ytor som allmänheten 

har tillträde till i utomhusmiljön, vid följande två objekt:  

 
Norrtälje: 

Förordnandeområdet tar sin början vid korsningen Baldersgatan/Bangårdsgatan 

och följer Bangårdsgatan österut fram till korsningen Bangårdsgatan/Stora Bro-

gatan. Vidare söderut längs med Stora Brogatan fram till korsningen Stora Bro-

gatan/Hant-verkaregatan. Från korsningen Hantverkaregatan/Stora Brogatan ös-

terut längs med Hantverkaregatan fram till korsningen Hantverkaregatan/Lilla 

Brogatan. Vidare Lilla Brogatan söderut fram till korsningen Lilla Brogatan/Till-

fällegatan. Från Tillfällegatan sträcker sig området västerut längs med Posthus-

gatan och vidare Tullportsgatan fram till korsningen Tullportsgatan/Stockholms-

vägen. Från korsningen Tullportsgatan/Stockholmsvägen norrut längs 
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Stockholmsvägen och Baldersgatan fram till korsningen Baldersgatan/Bangårds-

gatan. 

 

Rimbo: 

Förordnandeområdet tar sin början vid korsningen Centralvägen/Minervavägen i 

nordvästlig riktning, fortsätter upp till korsningen Minervavägen/Uppsalavägen, 

och därefter längs med grusgången som löper genom parken upp till Vibyvägen. 

Vid Vibyvägen fortsätter området i östlig riktning till Uppsalavägen. Följ Upp-

salavägen i nordöstlig riktning fram till korsningen vid Ekdalsvägen. Vid kors-

ningen Uppsalavägen/Ekdalsvägen går området i västlig riktning till Ekdalsvägen 

nr. 2-10, där området svänger i östlig riktning in till pendlarparkeringen och följer 

parkeringens ytterkanter i en tänkt linje ner till Uppsalavägen. Från Uppsalavägen 

fortsätter området vidare österut, fram till korsningen med Roslagsvägen. Vid 

korsningen Uppsalavägen/Roslagsvägen fortsätter området i sydöstlig riktning på 

Stockholmsvägen fram till en tänkt korsande linje från Centralvägen. Vid kors-

ningen Stockholmsvägen/Centralvägen fortsätter området fram till korsningen 

Centralvägen/Minervavägen.  

 

Förordnandeområdena omfattar ej inomhusmiljöer, såsom t.ex. affärer/butiker, 

kontor, personalutrymmen, transportgångar, skolor/skolgårdar och liknande plat-

ser. Områdena inkluderar heller inte objekt som omfattas av Storstockholms Lo-

kaltrafiks (SL:s) separata förordnande (A417.967/2016), eller platser där alkohol-

servering sker till allmänheten enligt 2 § LOV. 

Norrtälje tingsrätt, A088.323/2021, giltigt t.o.m. 2023-06-04 

Förordnandet omfattar lokaler och utrymmen dit allmänheten har tillträde såsom 

entréer, receptioner, trappor, trapphus, hissar, väntrum, allmänna toaletter samt 

korridorer och eventuella last- och varuintag.  

 

Förordnandet omfattar inte kontorsrum, personalutrymmen eller liknande dit all-

mänheten normalt sett inte äger tillträde.    

Odenplan, A029.771/2023, giltigt t.o.m. 2026-03-22 

Förordnandeområdet utgörs av de ytor och utrymmen som allmänheten normalt 

sett har tillträde till vid Odenplan. Området tar sin början vid korsningen Karl-

bergsvägen 16 och Upplandsgatan 52 och går i östlig riktning längs med husfasa-

derna förbi korsningen mellan Karlbergsvägen och Norrtullsgatan, ner till Karl-

bergsvägen 4. Från Karlbergsvägen 4 går området i tänkt linje i sydlig riktning 

tvärs över Karlbergsvägen, över till Odengatan 69. Från Odengatan 69 går områ-

det vidare i västlig riktning, längs med husfasaderna förbi korsningen mellan 

Odengatan och Upplandsgatan, fram till Odengatan 79. Från Odengatan 79 går 

området i en tänkt linje tvärs över Odengatan till trottoaren vid sidan om Gustaf 

Vasa Kyrka. Området följer därefter muren i östlig riktning fram till korsningen 

med Upplandsgatan. Vid korsningen med Upplandsgatan följer området muren vi-

dare i västlig riktning fram till korsningen med Karlbergsvägen. Från trottoarkan-

ten i korsningen går området 5 meter i västlig riktning längs Karlbergsvägen, för 

att sedan gå i tänkt linje tvärs över gatan fram till det rundade hörnet av fastig-

heten vid Karlbergsvägen 18. Från det rundade hörnet av Karlbergsvägen 18, av-

slutades området vid startpunkten, husfasaden vid Karlbergsvägen 16.  

 

Förordnandet avser inte de ytor inom området där det säsongsvis finns uteserve-

ringar. Där alkoholserveringar sker, t.ex. restauranger, gäller bevakningen med 

ordningsvakter i enlighet med 2 § LOV. Förordnandet omfattar inte heller ytorna 

inom entrédörrar vid nedgångar till tunnelbane-och pendeltågsstationen Odenplan, 
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och inte heller busshållplatser. Dessa objekt omfattas av Storstockholms Lokal-

trafiks (SL) separata förordnande.  

Radisson Blu Royal Viking Hotel, A380.674/2022, giltigt t.o.m. 2025-10-

11 

Förordnandeområdet utgörs av de utrymmen som allmänheten normalt sett har 

tillträde till inom hotellet, såsom entré, entréhallar, receptionsområdet, konferens-

utrymmen, gym-/friskvårdsanläggningen, hissar, trappor, trapphus, korridorer och 

toaletter. Utomhus sträcker sig förordnandet från entrén vid Centralplan 29, med 

hela ytan under entrétaket, samt i sydlig riktning fram till trottoarkanten vid hotel-

lets angöringsplatser. I östlig riktning sträcker sig förordnandeområdet längs med 

husfasaden och i en tänkt linje från entrétaket fram till den östra bropelaren vid 

korsningen Centralplan/Vasagatan 1. Från bropelaren, går området vidare i nord-

lig riktning, med trottoarens bredd, förbi hotellets huvudentré på Vasagatan 1, och 

avslutas precis söder om entrén till restaurangen Stockholm Fisk.   

 

Förordnandet gäller inte utrymmen dit allmänheten normalt sett inte har tillträde, 

så som personalrum, kontor, hotellrum, garage eller varumottagning/lastkaj. Där 

alkoholservering sker, t.ex. restauranger eller barer, gäller bevakning med ord-

ningsvakter i enlighet med 2 § LOV. 

Ringen Centrum, A057.984/2022, giltigt t.o.m. 2023-03-30 

Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten normalt sett har tillträde 

till inom centrumområdet och dess inomhusmiljö, inklusive entréer, trappor, rull-

trappor, hissar och toaletter. I området ingår även parkeringsgaraget och dess 

lastplatser. Området avgränsas av Dalslandsgatan 2-6 i norr, av trottoarens bredd 

längs Götgatan 98-132 i öster, av pelargången och med trottoarens bredd längs 

Ringvägen 121-113 i söder och längs med en tänkt linje mellan Ringvägen 111-

14 och Dalslandsgatan i väster.  

 

Beslutet omfattar inte platser inom ovan nämnda område dit allmänheten nor-

malt sett inte äger tillträde, så som kontor och personalutrymmen. Förordnandet 

gäller inte för de objekt som omfattas av andra förordnanden, så som busshåll-

platser, entréer/upp- och nedgångar till tunnelbanan, vilka omfattas av Storstock-

holms lokaltrafiks (SL:s) separata förordnande enligt 3 § LOV. Där alkoholser-

vering sker, gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § LOV.  

Rosenlunds Sjukhus, A141.568/2022, giltigt t.o.m. 2023-06-02 

Förordnandeområdet omfattas av samtliga de utrymmen inomhus dit allmänheten 

normalt sett har tillträde på sjukhusområdet, inklusive parkeringsgaraget under hu-

vudbyggnaden. Området avgränsas i nordlig riktning av Rosenlunds sjukhusbygg-

nads norra fasad, i östlig riktning längs med Tideliusgatan nr 8-30, med trottoarens 

bredd. Vidare från Tideliusgatan 30, längs med fasaden och gång/cykelbanan, i 

sydvästlig riktning, fram till Ringvägen 69. Vidare i nordvästlig riktning, förbi  

Tideliusgatan 16 (Guldbröllopshemmet) och byggnadens östliga fasad fram till 

vändplanen, framför Rosenlunds sjukhus västra entré (Tideliusgatan 14) där förord-

nandeområdet avslutas. 

 

Beslutet omfattar inte utrymmen dit allmänheten normalt sett inte äger tillträde, 

som behandlingsrum, patientsalar, kontor och personalutrymmen. 
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S:t Görans sjukhusområde, A130.123/2023 giltigt t.o.m. 2026-04-22 

Förordnandeområdet omfattas av samtliga de utrymmen inomhus, dit allmänheten 

normalt sett har tillträde på sjukhusområdet, såsom akutmottagningen, mottag-

ningar, väntrum, kulvertar, förbindelsegångar, hissar, trapphus, allmänna toaletter 

etc. Dock ingår inte patientsalar, undersökningsrum, kontors- och personalutrym-

men.  Utomhus avgränsas förordnandeområdet av följande gator: i nordöstlig rikt-

ning av Sankt Göransgatan, med sin början vid korsningen med Kellgrensgatan 

och vidare ner till korsningen med Mariebergsgatan. Från korsningen S:t Görans-

gatan/Mariebergsgatan fortsätter området i sydlig riktning fram till korsningen 

med Friskvårdsvägen. Vid korsningen Mariebergsgatan/Friskvårdsvägen, går om-

rådet i västlig riktning längs med Magnus Huss väg, ända upp till vändplanen ut-

anför S:t Göransplan 18. Från vändplanen vid S:t Göransplan 18, fortsätter områ-

det i västlig riktning längs med gång- och cykelvägen förbi Magnetvägen 7 och 2 

längs med Barnstigen fram till Akutvägen och Electroluxbyggnaden. Vid Electro-

luxbyggnaden ingår även utomhusmiljön utanför Kellgrensgatan 7, fram till områ-

dets startpunkt vid korsningen Kellgrensgatan och S:t Göransgatan.  

I området ingår även uppställningsplatsen för ambulanser vid S:t Göransgatan 106 

och Stadshagsgården, S:t Göransgatan 126. Inomhus avser förordnandet alla ut-

rymmen dit allmänheten har tillträde, dock inte patientsalar, undersökningsrum, 

kontors- och personalutrymmen. Utomhus ingår området innanför stenmuren runt 

parkeringen och uteserveringen.  

 

Förordnandet gäller inte för busshållplatser eller tunnelbanestationer (innanför en-

trédörrarna). För dessa platser gäller det separata förordnandet för Storstockholms 

Lokaltrafik (SL).  

Scandic, by Haymarket Hotel, A505.766/2022, giltigt t.o.m. 2025-10-10 

Förordnandeområdet utgörs av hotellets lokaler dit allmänheten har tillträde såsom 

receptioner, entréer, hissar, trappor och trapphus, allmänna toaletter samt hotellkor-

ridorer. Beslutet omfattar inte personalutrymmen, kontor, servicegångar och lik-

nande platser dit allmänheten normalt sett inte har tillträde. 

 

Förordnandet omfattar inte de ytor inom eller direkt utanför fastigheten där alko-

holservering sker, t.ex. restauranger, uteserveringar, där gäller bevakning med ord-

ningsvakter i enlighet med 2 § LOV.  

Scandic Hotell Continental, Vasagatan 22, A468.324/2022, giltigt t.o.m. 

2025-11-02 

Förordnandeområdet utgörs av Scandic Hotell Continentals lokaler dit allmänheten 

har tillträde, så som receptioner, hissar, trappor, trapphus, allmänna lokaler samt 

hotellkorridorer. Beslutet gäller inte hotellrum och personalutrymmen. Utomhus  

utgörs förordnandeområdet av entrén vid Vasagatan 22 och trottoaren i omedelbar 

anslutning till entrén. Till området hör även trottoaren, två meter i sydlig riktning 

från entrén och längs med hela fastighetens fasad fram till första bropelaren av Kla-

rabergsviadukten. I det mellanrum som uppstår mellan fastighetens nordvästra hörn 

och bropelaren, fortsätter förordnandeområdet i östlig riktning fram till husväggen. 

 

Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, där gäller bevakning med ordnings-

vakter i enlighet med 2 § lag (1980:578) om ordningsvakter. Bevakningsområdet 

omfattar inte ytor vid busshållplatser, eller innanför entrédörrar/vid nedgångar till 

tunnelbane-/pendeltågsstationer, då de omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks 

(SL:s) separata förordnande 
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Scandic Hotell Malmen, A721.478/2022, giltigt t.o.m. 2026-01-10 

Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten normalt sett äger tillträde 

till inom Scandic Hotell Malmen. Fastigheten sträcker sig från Tjärhovsgatan 2, del 

av Götgatan och del av Folkungagatan fram till Folkungagatan 47. På Folkungaga-

tan gäller förordnandet under huvudentrén samt under skärmtaket vid entrén vid 

Götgatan. Varuintaget på Tjärhovsgatan 2 som även är en nödutgång samt vid 

nödutgången på Folkungagatan 47.   

 

Beslutet omfattar inte hotellrum, personalutrymmen, kontor, servicegångar och lik-

nande platser dit allmänheten normalt sett inte har tillträde. Förordnandet avser inte 

de ytor inom eller direkt utanför där alkoholservering sker, t.ex. restauranger och 

uteserveringar. Där gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § LOV. 

Sergels Torg, A027.556/2023, giltigt t.o.m. 2023-08-02 

Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten normalt sett äger tillträde 

till vid Sergels Torg och dess närområde. Området avgränsas av bortre fasadytor 

och inre trottoarkanter sett utifrån förordnandeområdet vid följande gator; 

Från korsningen Gamla Brogatan/Drottninggatan i östlig riktning fram till kors-

ningen Sveavägen/Hötorget. I sydlig riktning från Sveavägen 19 fram till Sergel-

fontänen. Från Sergelfontänen/Hamngatan (trottoaren mot syd) fram till 

bron/Malmskillnadsgatan. Uppe på/från Malmskillnadsgatan i höjd med Hamnga-

tan i sydlig riktning fram till korsningen Brunkebergstorg/Malm-torgsgatan. Från 

Brunkebergstorg/Malmtorgsgatan i nordlig riktning fram till korsningen Herkules-

gatan/Malmtorgsgatan. Från korsningen Malmtorgsgatan/Herkulesgatan i västlig 

riktning fram till korsningen Herkulesgatan/Drottninggatan. Från Herkulesga-

tan/Drottninggatan och hela Drottninggatan i nordlig riktning fram till korsningen 

Gamla Brogatan/Drottninggatan. Därutöver ingår området från Klarabergsga-

tan/Drottninggatan fram till Klarabergsgatan/Vasagatan.  

 

Förordnandet gäller inte för platser dit allmänheten normalt sett inte har tillträde, 

såsom t.ex. bostäder, kontor/personalutrymmen. Förordnandet gäller inte heller 

för platser som redan omfattas av andra förordnanden enligt 3 § LOV, så som 

t.ex. buss- och spårvagnshållplatser, entréer till tunnelbana/pendeltåg, väntsalar, 

perronger eller tunnelbaneområden som omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks 

(SL:s) separata förordnande. Där alkoholservering sker till allmänheten, t.ex. re-

stauranger, gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § LOV. 

Sheraton hotel, A506.015/2022, giltigt t.o.m. 2025-10-10 

Förordnandeområdet som bifalles omfattas av de utrymmen som allmänheten har 

tillträde till inom hotellet såsom reception, entréer, hissar, trappor, trapphus samt 

korridorer. Förordnandet gäller vid huvudentrén mot Tegelbacken och fram till 

trottoarkanten längs hotellets entrésida samt ingången vid restaurangen mot Vas-

agatan. Förordnandet gäller också varumottagningen som är belägen i direkt an-

slutning till hotellet i Sheratongaraget med infart från Vasagatan.   

 

Beslutet omfattar inte hotellrum, personalutrymmen, kontor, servicegångar och 

liknande platser dit allmänheten normalt sett inte äger tillträde. Där alkoholserve-

ring sker i hotellets regi gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § 

LOV. 
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Skarpnäcks stadsdelsnämndsområde, A023.234/2023, giltigt t.o.m. 

2026-04-22 

Skarpnäck/Pilottorget/Brandparken 

Området tar sin början vid Pilottorget och omfattar hela torgets yta från korsningen 

Pilotgatan 16 och Pilottorget 2 i sydlig riktning, ner till Pilottorget 6 i östlig rikt-

ning, upp till det nordvästra hörnet av Pilotgatan 8, över till sydliga fasaden av Pi-

lotgatan 1 och vidare i nordvästlig riktning upp till Pilotgatan 18, inklusive ytan 

fram till och med trottoarens yttre kant. Från Pilotgatan 18 går området vidare i 

sydlig riktning fram till Skarpnäcks allé och omfattar från Skarpnäcks allé 45 trot-

toarerna på respektive sida av vägen, samt vägbanan, fram till hörnet av 

Skarpnäcks allé 41. Vid hörnet av Skarpnäcks allé 41 går området i nordlig 

riktning längs med fasaden ca 30 meter för att där vika av i västlig riktning i en 

tänkt linje över till Skarpnäcks allé 35 D. Från Skarpnäcks allé 35 D går området i 

sydlig riktning fram till hörnet av Skarpnäcks allé 37 och därifrån i västlig riktning 

med hela vägbanan och trottoarernas bredd fram till Skarpnäcks allé 37, och däri-

från i västlig riktning med hela vägbanan och trottoarernas bredd fram till 

Skarpnäcks allé 31, i höjd med pelaren i hörnet av Skarpnäcks allé 60. Från 

Skarpnäcks allé 60 fortsätter området i sydöstlig riktning längs med fasaderna ända 

ner till det sydöstra hörnet av Fallskärmsgatan 11-13 och vidare i en tänkt linje 

från hörnet ner till Fallskärmsgatan 22. Från Fallskärmsgatan 22 sträcker sig områ-

det österut fram till det sydöstra hörnet av Fallskärmsgatan 24. Från Fallskärmsga-

tan 24 löper området i en tänkt linje i nordlig riktning, längs med fasaderna upp till 

hörnet av Skarpnäcks allé 62, där området går vidare med hela vägbanans bredd, 

inklusive båda trottoarerna, i östlig riktning ner till områdets startpunkt vid kors-

ningen Pilotgatan 16 och Pilottorget 2. 

 

Skarpnäcks torg  

Området börjar med en tänkt linje vid gång passagen mellan de nordliga fasaderna 

av Skarpnäcks allé 44 och 38, och går vidare i sydlig riktning längs med husfasa-

den ner till det sydöstra hörnet av gångpassagen genom Flygargatan 8. Vid Flygar-

gatan 8 fortsätter området i östlig riktning fram till en tänkt linje i sydlig riktning, i 

höjd med med det nordvästra hörnet av fastigheten Flygargatan 6 och vidare sö-

derut ner till Flygargatan 2. Från Flygargatan 2 korsar området vägen från det syd-

västra hörnet av fastigheten, ner till i höjd med Flygargatan 1. Från Flygargatan 1 

löper området i västlig riktning fram till i höjd med det sydöstra hörnet av 

Flyghamnsgatan 15, och därefter vidare i nordlig riktning längs med fasaden, ge-

nom passagen vid Flygargatan 8, och fortlöpande med fasaden som gräns upp till 

det nordöstra hörnet av Skarpnäcks allé 38. 

 

Bagarmossen/Lagaplan 

Området börjar vid det sydvästra hörnet av Lagaplan 5 och går längs med fasaden 

fram till en tänkt linje i sydöstlig riktning ner till det nordvästra hörnet av Lillåvä-

gen 47, vidare ner till det sydvästra hörnet av Lagaplan 6. Från Lagaplan 6 går om-

rådet österut fram till i höjd med det nordöstra hörnet av Lillåvägen 46. Från Lillå-

vägen 46 går området tillbaka i västlig riktning till det nordvästra hörnet av Lillå-

vägen 40, och därefter i sydlig riktning ner till det sydvästra hörnet av Svartågatan 

4. Från Svartågatan 4 fortsätter området i en tänkt linje ner till det sydvästra hörnet 

av Svartågatan 12, och vidare ner till det sydvästra hörnet av Rusthållarvägen 

95. Från hörnet av Rusthållarvägen 95 löper området i västlig riktning fram till det 

nordvästra hörnet av Rusthållarvägen 79 och ifrån hörnet vidare norrut längs fasa-

den av Rusthållarvägen 71 upp till det nordöstra hörnet av Rusthållarvägen 67 och i 

en tänkt linje in till den östra fasaden av Rusthållarvägen 51. Vidare från Rusthål-

larvägen 51, längs med fasaden i först nordlig sedan östlig riktning till det nord-

östra hörnet av Rusthållarvägen 59 och över gångvägen fram till det sydöstra hör-

net av det mindre gårdshuset. Från hörnet av gårdshuset går området i östlig 
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riktning fram till det sydöstra hörnet av lagaplan 36, för att därefter byta riktning 

norrut längs med Lagaplan 36-32, och fortsätter över Lagavägen i en tänkt linje 

från 

hörnet av fastigheten fram till det sydöstra hörnet av Lagavägen 27. Från Lagavä-

gen 27 går området vidare österut till det sydöstra hörnet av Lagaplan 1. Från 

Lagaplan 1 sträcker sig området norrut till Lagaplan 3 och vidare i en tänkt linje 

över till startpunkten vid Lagaplan 5.  

 

Förordnandet gäller inte platser dit allmänheten normalt sett inte har tillträde, 

såsom t.ex. bostäder eller kontor. Det gäller inte heller för objekt som omfattas av 

andra förordnanden, t.ex. busshållplatser, entréer till tunnelbana, perronger eller 

tunnelbaneområden som omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks (SL:s) separata 

förordnande enligt 3 § LOV. Där alkoholservering sker, gäller bevakning med ord-

ningsvakter i enlighet med 2 § LOV. 

Skogås Centrum, A088.453/2021, giltigt t.o.m. 2023-11-03 

Förordnandeområdet utgörs av det område som innesluts av nedan angivna gator 

och som allmänheten har tillträde till såsom parkeringsgarage, entréer, trappor och 

hissar. Från Skogås Torgväg i nordlig riktning fram till korsning Storvretesvägen. 

Från korsning Storvretesvägen /Skogås Torgväg till Skogåsplan 1. Vidare västerut 

längs fasad Skogåsplan 3 till hörnet på huset på adress Kullstigen 26. I nordlig rikt-

ning längs med Kullstigen fram till Skogås torg (Skogås Torgväg 11). Därefter i 

västlig riktning (Lötbacken) längs med fasaden fram till Skogåstorget 13.  Från 

Skogåstorget 13 rakt över gångväg till fasaden Svenska Kyrkan Trångsund Skogås 

och längs med kyrkans fasadyta till Skogås torg och vidare till Skogås Torgväg 

fram till korsning Storvretesvägen.  

 

Förordnandeområdet omfattar inte kontorsutrymmen, personalutrymmen, bostäder 

och områden dit allmänheten normalt sett inte har tillträde. Förordnandet avser inte 

de ytor inom eller direkt utanför fastigheter där alkoholservering sker, t.ex. restau-

ranger, uteserveringar, där gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § 

LOV.  

Skärholmens Centrum, A339.042/2022, giltigt t.o.m. 2025-09-30 

Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten har tillträde till inom 

Skärholmens centrumanläggning.  

 

Förordnandeområdet inkluderar inte utrymmen dit allmänheten normalt sett inte 

har tillträde såsom kontors- eller personalutrymmen. Området inkluderar inte 

heller objekt som redan omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks (SL) separata 

förordnande. Där alkoholservering sker till allmänheten gäller bevakning med 

ordningsvakter i enlighet med 2 § LOV.  

Bredäng, Sätra, Vårberg samt skärholmen, A684.812/2022, giltigt 

t.o.m. 2026-04-22 

De förordnandeområden som bifalles, omfattas av platser och utrymmen dit all-

mänheten har tillträde, vid följande fyra geografiska objekt: 

 

Bredäng centrum 

Förordnandeområdet börjar i korsningen Bredängstorgets södra infart och Bred-

ängs allé och fortsätter i nordlig riktning längs Bredängs allé, med den östra trot-

toarens bredd, under tunnelbanebron och vidare längs Bredängsvägen fram till 

Bredängsvägen nr. 241. Vid Bredängsvägen 241 avgränsas området längs med 
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fastigheten Svenska Gillet 1:1:s fasader, och fortsätter därefter igen på Bredängs-

vägen med den södra trottoarens bredd fram till nr. 235. Från Bredängsvägen 

235 inkluderas hela kundparkeringen längs med infartens östra staket, samt sta-

ketet mot tunnelbanan i sydlig riktning som gräns. Förordnandeområdet fortsät-

ter från kundparkeringen, nerför trappan till Bredängstorget 9. Från Bredängstor-

get 9, över hela Bredängstorget, med de yttre fasaderna på fastigheterna Concor-

dia 5:1 och 4:1 som gräns fram till Bredängstorget 29. Från Bredängstorget 29 

fortsätter området längs med den södra infarten till Bredängstorget fram till start-

punkten vid Bredängs allé.  

 

Sätra centrum 

Området tar sin början vid korsningen mellan Torvsätravägens nordliga infart 

och Eksätravägen, och följer Torvsätravägens båge med hela vägens bredd ner 

till korsningen mellan Torvsätravägens sydliga utfart och Eksätravägen. Området 

fortsätter därefter i nordvästlig riktning från hörnet Torvsätravägen 9–13, mellan 

den östra fasaden av Högsätra 10:1 och Sätra Torg 16 fram till parkeringen vid 

Kungssätravägen 13–19, och avgränsas av tunnelbanan i väster och Kungssätra-

vägen i norr, samt trottoaren i öster. Till området hör även den öppna ytan väster 

om tunnelbanestationen, fram till fasaderna av Kungssätravägen 30, respektive 

35.  

 

Vårberg centrum 

Förordnandeområdet börjar mellan Vårbergsplan/Vårholmsbackarna och går 70 

meter i nordlig riktning fram till hörnet av Vårbergsskolan. Vid hörnet av Vår-

bergsskolan går en tänkt linje ca 110 meter upp till nordöstra hörnet av Alla Nat-

ioners Fria Skola i Stockholm AB. Från skolans nordöstra hörn, längs med fas-

tighetens norra fasad och därefter vidare i en tänkt linje till parklekens slut utan-

för Vårholmsbackarna 82. Från Vårholmsbackarna 82, i östlig riktning längs 

med gångvägen, fortsätter området genom gångtunneln under Vårholmsbackarna 

och därefter 20 meter i nordlig riktning från till Fjärdholmsgränd 7 B. Därifrån 

går området ca 100 meter i östlig riktning fram till Fjärdholmsgränd 11 och vi-

dare i sydlig riktning förbi förskolans inhägnade utegård och därefter österut 

igen, med hela vägbanans bredd (inklusive trottoaren) till Fjärdholmsgränd 19-

27, inklusive parkeringsytorna framför Fjärdholmsgränd 27. Från parkeringsy-

tans sydvästra hörn, går en tänkt linje i sydlig riktning, rakt över tunnelbanespå-

ren, ner till gångbanan som leder till/från tunnelbaneuppgången. Från gångbanan 

går området vidare i nordostlig riktning längs gångbanan (parallellt längs Vår-

bergsplan) ända fram till vändplanen. Vid vändplanen fortsätter området längs 

med den sydliga gångbanan, parallellt med Vårbergsplan i västlig riktning fram 

till Vårbergsplan 44. Vid Vårbergsplan 44, i en tänkt linje fram till husfasaden av 

Vårbergsplan 26, fram till det nordvästliga hörnet av Vårbergsplan 26. Vid hör-

net av Vårbergsplan 26 fortsätter förordnandeområdet i rakt västlig riktning fram 

till korsningen med Vårholmsbackarna, samt även på hela den upphöjda yta som 

sträcker sig via gångbron från Vårbergs centrum, över till Vårbergsplan 24-14.  

 

Skärholmen centrum 

Förordnandeområdet omfattar utomhusmiljöer mellan Äspholmsvägen i norr, 

Skärholmsvägen i öster, Vårbergsvägen i söder och Ekholmsvägen i väster, vid 

vägarnas innerkant (sett från centrum).  



Polismyndigheten  2023-05-10 34 (48) 

 
        

 

SL, Storstockholms Lokaltrafik, A571.581/2022, giltigt t.o.m. 2024-01-

31 

Förordnandeområdet utgörs av samtliga busshållplatser1 i Stockholms län, i hela 

tunnelbanan, pendeltågstrafiken, lokalbanor (Roslagsbanan, Saltsjöbanan, Tvärba-

nan och Lidingöbanan) och spårvägstrafiken (Nockebybanan, Spårväg City). Om-

rådet inkluderar även nödutgångar, tunnlar, spårområden, vändbryggor, gångar och 

tunnlar upp från tunnelbanan/pendeltågsstationer/lokalbanor-/spårvägstrafiken, 

stationer, plattformar, entréer, vänt- och biljetthallar, samtliga SL-center, Hittegods 

och Nybohovshissen med dess vänthallar.   

 

Förordnandeområdet omfattar även miljöer ombord på samtliga spårbundna trafik-

slag (tunnelbanan, pendeltågen, lokalbanor och spårvägstrafiken) och ombord på 

samtliga bussar i trafik dygnet runt.  

 

Förbindelsegången, dvs. tunnelgången (”Stressgången”) under Vasagatan mellan 

T-Centralen och Centralstationen samt dess tillhörande uppgångar ingår i områ-

det, liksom Odenplans soltrappa på utsidan av stationsbyggnaden. Däremot ingår 

inte Odenplans torgyta.  

 

Förordnandeområdet omfattar även Sjötrafiken, endast avseende Djurgårdsfär-

jan, linje 82 och dess bryggor/färjeläger. De respektive färjeterminalerna/bryg-

gorna avgränsas i utomhusmiljön som följer;  

 

Skeppsbron - I sydlig riktning av byggnaden för biljett- och övrig försäljning 

samt staketet på bryggan/kajen. I väster ingår väntområdet utanför spärrarna, i en 

tänkt linje parallellt med fastigheten för ”Bröd och Salt”, med en bredd om ca 9 

meter mätt i västlig riktning från staketet som omsluter väntområdet innanför 

spärrarna. I nordlig riktning avgränsas området av en tänkt linje, i höjd med sta-

ketet för väntområdet/utgångsfållan. I ostlig riktning avgränsar bryggan/kajens 

staket mot vattnet, innanför spärrarna.  

 

Allmänna gränd – Terminalområdet och brygga för linje 82, avgränsas innanför 

spärrarna.  

 

Beslutet omfattar inte de platser dit allmänheten normalt sett inte äger tillträde, 

så som kontor, personalutrymmen och transportgångar. Där alkoholservering 

sker till allmänheten gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § 

LOV. 

 

Sollentuna Centrum, A662.569/2022, giltigt t.o.m. 2026-03-15 

Förordnandeområdet utgörs av de utrymmen som allmänheten har tillträde till inom 

shoppinganläggningen såsom trappor, hissar samt allmänna toaletter. Förordnandet 

avser inte personalutrymmen, kontor eller liknande ytor dit allmänheten inte har 

tillträde. 

                                                 
1 Busshållplats med stolpe för linjeangivelse; LOV § 3 området sträcker sig från stolpen och framåt 

5 meter och från stolpen och bakåt 20 meter; total längd 25 meter. Från stolpen mot körbanan 2,5 me-

ter och från stolpen mot hållplats/hållplatskur 5 meter; total bredd 7,5 meter. Totalyta 187,5 m². 

 

Busshållplats med väntkur försedd med linjeangivelse; LOV § 3 området sträcker sig från den 

plats på väntkuren som anger de busslinjer som trafikerar hållplatsen (ofta angiven på väntkurens 

kortsida). Samma måttangivelser som för busshållplats med stolpe, totalyta 187,5 m². 

 

LOV § 3 området på busshållplats omfattas inte av privat mark, köpcentrum, parkerings-område, fas-

tighet eller annan byggnad som inte är SLs område. 
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Utanför centrumanläggningen innefattar bevakningsområdet: 

Norra sidan – (mot Turebergs torg) 

Förordnandeområdets gräns löper från centrumanläggningens nordvästra entré och 

vidare i östlig riktning längs med centrumanläggningens fasad två meter ut från 

huskroppen fram till det nordöstra hörnet av centrumbyggnaden vid Sollentunavä-

gen 165. 

 

Östra sidan – (mot Sollentunavägen) 

Förordnandeområdet går utmed centrumanläggningens fasad inklusive trottoaren 

längs med centrumanläggningen fram till husfasadens slut mot Aniaravägen. På 

östra sidan finns två nedfarter till lastområdet som ingår i bevakningsområdet. 

Dessutom ingår upp- och nedfarter till parkeringsdäcken. 

 

Södra sidan – (mot Aniaraplatsen) 

Förordnandeområdets yttre gräns löper från husfasadens kant från infarten till par-

keringsgaraget Sollentunavägen i västlig riktning fram till centrumanläggningens 

entré. Därefter går gränsen vid trottoaren längs med husfasaden ända fram till 

Sköldvägen 4. Förordnandet innefattar även parkeringsdäcken, gången till dörren 

som leder till bevakningsbolagets avrapporteringsrum och själva avrapporterings-

rummet. 

 

Västra sidan – (mot pendeltågsspåret) 

Förordnandeområdet går utmed centrumanläggningens fasad med trottoarens bredd 

från Sköldvägen 4 i nordlig riktning fram till mitten av byggnaden vid Sköldvägen 

8, där det finns en begränsad infart för kyrkan som också leder in mot centruman-

läggningen. Förordnandeområdet går längs med centrumanläggningens fasad ända 

fram till entrén i nordvästlig riktning vid sidan mot Turebergs torg. Förordnandet 

omfattar även lastkajer och utfarter från parkeringsgaraget på Sköldvägen. 

 

Förordnandet omfattar inte entréer till pendeltågsperronger, busshållplatser och lik-

nande då dessa omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks (SL) separata förordnande 

enligt 3 § LOV. Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, gäller bevakning 

med ordningsvakter i enlighet med 2 § lag (1980:578) om ordningsvakter.  

Sollentuna Kommun, A589.155./2022, giltigt t.o.m. 2026-01-01  

Förordnandeområde 1  

Kommunhuset (benämnt Turebergshuset) på Turebergs torg 1 och avser alla om-

råden i huset från entréplan till plan 4 dit allmänheten har tillträde såsom entréer, 

entréhallar, väntrum, hissar trappor, offentliga toaletter, trapphus och korridorer 

samt de mötesrum på entréplanet som kommer att användas för de möten som är 

öppna för allmänheten. Förordnandet gäller inte för ytor dit allmänheten normalt 

sett inte har tillträde, såsom tjänsterum, personalutrymmen eller samtals-/besöks-

/mötesrum. 

 

Området omfattar alla ytor utomhus dit allmänheten har tillträde och tar sin början 

vid korsningen Sköldvägen/Turebergsvägen, fortsätter in på Allfarvägen och föl-

jer sedan i nordlig riktning längs med fastigheten Arena Satelliten upp till Bygde-

vägen och vidare längs med fastigheten i östlig riktning fram till korsningen med 

Allfarvägen. Från korsningen Bygdevägen/Allfarvägen i sydlig riktning ner till 

Turebergs torg och därefter i östlig riktning längs med Sollentunavägen 177-167. 

Vidare från Sollentunavägen i sydlig riktning fram till korsningen med Aniaravä-

gen därefter i västlig riktning in till hörnet Aniaravägen 4 – 8 och söderut längs 

med fasaden av fastigheten Torgståndet 1:1 ner till Kung Agnes väg 5. Från Kung 

Agnes väg 5, inklusive den norra trottoaren, i västlig riktning fram till korsningen 
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med Sköldvägen. Från korsningen Kung Agnes väg/Sköldvägen i nordlig riktning 

med Sköldvägens östra trottoar som gräns upp till Tusbystråket. Från Tusbystrå-

ket i nordlig riktning upp till områdets startpunkt Sköldvägen/Turebergsvägen. I 

förordnandeområdet ingår även gångtunnlarna i västlig riktning under järnvägs-

spåret vid Tusbystråket respektive Hvidovrestråket. Ungdomsverksamheten Arena 

Satelliten ingår i området avseende de ytor inomhus dit allmänheten har tillträde 

såsom entréer, entréhallar, hissar, trappor, offentliga toaletter, trapphus och korri-

dorer.  

   

Förordnandeområde 2 

Området avser kommunens verksamheter inomhus på Tingsvägen 17, plan 0, dit 

allmänheten har tillträde såsom entréer, entréhallar, hissar, väntrum, trappor, of-

fentliga toaletter, trapphus och korridorer. Förordnandet gäller inte för ytor dit all-

mänheten normalt sett inte har tillträde, såsom tjänsterum, personalutrymmen eller 

samtals-/besöks-/mötesrum (detta beslut A589.155/2022 ersätter tidigare beslut 

A692.444/2020 avseende Tingsvägen 17) 

 

Förordnandeområdet utgörs av ytor dit allmänheten normalt sett äger tillträde inom 

angivna gator. Förordnandet omfattar inte de platser dit allmänheten normalt sett 

inte äger tillträde, så som bostadshus, personalutrymmen, transportgångar, och lik-

nande platser. Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, gäller bevakningar 

med ordningsvakter i enlighet med 2 § lag (1980:578) om ordningsvakter. Förord-

nandet omfattar inte perronger, hållplatser och liknande då dessa omfattas av Stor-

stockholms Lokaltrafiks (SL) separata förordnande enligt 3 § LOV. 

Solna Centrum, A055.819/2023, giltigt t.o.m. 2026-03-30 

Förordnandeområdet utgörs av de ytor, entréer, trappor, trapphus och parkerings-

garage/parkeringsytor inom shoppinganläggningen dit allmänheten har tillträde. 

Utomhus avgränsas området av muren/staketet som omger parkeringsytan utanför 

fastigheten i nordöstlig riktning, och följer staketet ända ner till infarten/utfarten 

till parkeringen, och fortsätter längs med den västliga trottoaren i sydlig riktning 

fram till korsningen med Centralvägen. Området följer Centralvägen, med hela 

den norra trottoarens bredd fram till Hotellgatan, och fastighetens sydvästra hörn. 

Vid fastighetens sydvästra hörn följer området fastighetens fasad i först nordlig 

riktning, sedan nordvästlig riktning fram till korsningen med Centrumslingan i 

norr. Från korsningen med Centrumslingan i norr, går området i östlig riktning, 

med trottoarens bredd, förbi parkeringsplatserna och den norra entrén till centrum, 

förbi in/utfarten till parkeringsytan och längs med den yttre kanten av träddungen 

precis norr om utfarten från parkeringen, och ansluter därefter till områdets början 

vid muren/staketet till parkeringsytan.  

 

Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, gäller bevakning med ordningsvak-

ter i enlighet med 2 § LOV. I tunnelbanan och på busshållplatser, samt dess en-

tréer, vänthallar och upp/nedgångar, gäller förordnande av ordningsvakter enligt 

Storstockholms Lokaltrafiks (SL) separata förordnande. 

Solna Tingsrätt, A047.139/2021, giltigt t.o.m. 2023-05-28 

Förordnandet omfattar Solna Tingsrätts lokaler och utrymmen dit allmänheten har 

tillträde såsom entréer, receptioner, trappor, trapphus, hissar, väntrum, allmänna to-

aletter samt korridorer och eventuella last-och varuintag. Förordnandet omfattar 

inte kontorsrum, personalutrymmen eller liknande dit allmänheten normalt sett inte 

äger tillträde.  
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Statens Servicecenter, Sturegatan 16, Sundbyberg, A378.893/2021, 

giltigt t.o.m. 2023-09-08 

Förordnandeområdet utgörs av de utrymmen som allmänheten har tillträde till vid 

Statens Servicecenter, Sturegatan 16, Sundbyberg, såsom entré, reception, väntrum, 

korridorer, hissar, trappor och trapphus, samt allmänna toaletter inomhus på botten-

våningen. I förordnandet inkluderas även utomhusmiljöer på de platser där köbild-

ning ofta uppstår, såsom hela Sturegatans bredd, mellan Stationsgatan och fram till 

i höjd med Sturegatan 15, inklusive Nybergs Torg. Därtill inkluderas även persona-

lentrén på Rosengatan 7, med trottoarens bredd från Sturegatan upp till Rökeri-

gränd. 

 

I förordnandet ingår ej platser till vilka allmänheten inte har tillträde, t.ex. tjänste-

rum, besöksrum, övriga personalutrymmen, kajplatser eller godsmottagningar inom 

fastigheten. 

Stockholms Tingsrätt, A175.004/2021, giltigt t.o.m. 2023-02-26 

Förordnandet omfattar Stockholm tingsrätts lokaler (Scheelegatan 7 samt Bergsga-

tan 50) och utrymmen dit allmänheten har tillträde såsom entréer, receptioner, trap-

por, trapphus, hissar, väntrum, allmänna toaletter samt korridorer och eventuella 

last-och varuintag. 

 

Förordnandet omfattar inte kontorsrum, personalutrymmen eller liknande dit all-

mänheten normalt sett inte äger tillträde.  

Svea Hovrättt, Riddarholmen, A688.943/2022, giltigt t.o.m. 2026-02-19 

Förordnandeområdet omfattar byggnaderna Wrangelska palatset, Birger Jarls 

Torg 16, Hessensteinska palatset, Birger Jarls Torg 2 samt Shering Rosenhane 

palatset, Birger Jarls Torg 10. Förordnandet omfattar lokaler och utrymmen (en-

ligt adresserna ovan) dit allmänheten har tillträde såsom entréer, receptioner, 

trappor, trapphus, hissar, väntrum, allmänna toaletter samt korridorer och eventu-

ella last- och varuintag.  

 

Förordnandet omfattar inte kontorsrum, personalutrymmen eller liknande dit all-

mänheten normalt sett inte äger tillträde. 

Systembolaget, Folkungagatan 56, A530.654/2021, giltigt t.o.m. 2024-

03-12 

Förordnandeområdet utgörs av samtliga ytor som allmänheten äger tillträde till vid 

Systembolaget, Folkungagatan 56. Inomhus avser förordnandet hela butiksytan, in-

klusive entrén. Utomhus är området avgränsat av överhängande taks djup utanför 

entrén, samt längs Systembolagets skyltfönster.  

 

Förordnandeområdet inkluderar inte utrymmen dit allmänheten normalt sett inte 

har tillträde, så som kontor, personal- eller lagerutrymmen.  

Sätuna, Märsta, A160.590/2022, giltigt t.o.m. 2023-04-24 

Förordnandeområdet som bifalles, omfattas av de utrymmen som allmänheten 

har tillträde till i den norra delen av Sätuna (norr om kommunhuset), inom nedan 

angivna avgränsade gator (inklusive trottoarer) i utomhusmiljön. Vid Sigtuna 

kommunhus, Södergatan 20, inkluderas även den inomhusmiljö dit allmänheten 

har tillträde, såsom entréer, trappor, trapphus, hissar, receptionsområden, vänt-

rum och toaletter.  
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Området tar sin början vid Märsta Station, på ytan direkt väster om stationshuset, 

fram till staketet vid Västra Bangatan, och i östlig riktning utmed stationshusets 

fasad, fram till staketet som markerar tågperrongens början. Hela ytan mellan de 

två staketen, inklusive cykelparkeringen och hela taxi- och parkeringsytan som 

ligger mellan stationshuset och in- och utfarten till Västra Bangatan 30 ingår. 

Från in- och utfarten vid Västra Bangatan 30, går området i en tänkt linje väs-

terut, direkt norr om fastigheterna Diagonalen 1-5, fram till Södergatan. Vid Sö-

dergatan fortsätter området söderut, fram till det sydliga hörnet av Södergatan 

26, och vidare österut längs med fasaderna för Södergatan 24-22, inklusive hela 

parkeringsytan framför entrén till huvudbyggnaden för Sigtuna kommunhus (Sö-

dergatan 20). Bevakningsområdet runt kommunhuset följer den gångväg som 

omger huvudbyggnaden i nordlig och östlig riktning, fram till den södra gaveln. 

Vid den södra gaveln går området vidare västerut fram till gångvägen på baksi-

dan av fastigheten Södergatan 18A och B och därefter i nordlig riktning fram till 

parkeringsytan och västerut till det nordvästra hörnet av Södergatan 18B. Från 

Södergatan 18B går området i en tänkt linje över till Södergatans västra del, mel-

lan Södergatan 19A och 19B. Från Södergatan 19 A och B går området norrut 

fram till korsningen med Södergatan och Stationsgatan. Vid korsningen Söderga-

tan/Stationsgatan fortsätter området norrut fram till den sydöstra gaveln av Sö-

dergatan 33, för att därifrån byta riktning rakt österut, och följa vägen på baksi-

dan av Stationsgatan 4 och Västra Bangatan 29B-C och vidare i en tänkt linje 

över till Västra Bangatan, på stationssidan fram till staketet som vetter mot 

busstorget. Från staketet går området söderut, längs med staketet ner till start-

punkten vid stationshusets västra fasad.  

 

Förordnandet gäller inte för utrymmen inom kommunhuset dit allmänheten nor-

malt sett inte har tillträde, såsom t.ex. besöks- och samtalsrum, kontor eller per-

sonalutrymmen. Förordnandet gäller inte heller för de objekt som omfattas av 

andra förordnanden, såsom Märsta stationsområde vid busstorg, busshållplatser, 

pendeltågsperronger, vänthallar, stationshus etc. vilket redan omfattas av Stor-

stockholms Lokaltrafiks (SL:s) separata förordnanden enligt 3 § LOV. Där alko-

holservering sker, gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § LOV. 

Södermalms stadsdelsnämndsområde, A551.098/2021, giltigt 

t.o.m.2023-07-09 

Förordnandeområdet för respektive geografiska objekt, utgörs av samtliga ytor som 

allmänheten har tillträde till, vid följande objekt: 

 

Medborgarplatsen 

Förordnandeområdet tar sin början vid hörnet av korsningen Götgatan 56 och Folk-

ungagatan 45, och går i nordlig riktning längs med trottoarens yttre kant fram till 

den södra fasaden av fastigheten vid Götgatan 48 (sommartid fram till uteserve-

ringens avgränsning). Från Götgatan 48, går området vidare i västlig riktning i en 

tänkt linje mellan fasaden av Götgatan 48 och fasaden av Medborgarplatsen 25-21. 

Vid Medborgarplatsen 23-21 fortsätter området i nordlig riktning längs med fasa-

den av fastigheten Göta Ark 18:1, vidare i västlig riktning förbi trapporna till Ban-

brinken och längs med gränsen till fastigheten Högbergsgatan 49-53. Vid Hög-

bergsgatan 51, inklusive hela Johan Helmich Romans park, går området vidare i 

västlig riktning längs med den södra gränsen till fastigheten Högbergsgatan 49-53, 

och därefter i sydlig riktning längs med den östra gränsen till fastigheten vid Hög-

bergsgatan 59. Vid det sydöstra hörnet av Högbergsgatan 59 fortsätter området 

längs med den södra fastighetsgränsen i västlig riktning, och följer den västra fas-

tighetsgränsen i nordlig riktning mot den södra gränsen av fastigheten Högbergsga-

tan 63-65. Från det sydvästra hörnet av fastigheten Högbergsgatan 63-65 löper 
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området vidare i sydlig riktning längs med fastigheten Stiftelsen 1:1/Björngårdsga-

tan 23. Från den sydvästra fastighetsgränsen av Björngårdsgatan 23 i sydöstlig rikt-

ning, förbi Fatbursgatan 1 och fortsättningsvis i sydlig riktning längs med den inre, 

nordliga fasaden av fastigheten Fatbursbågen 1:1, fram till dess nordöstra hörn. Vid 

det nordöstra hörnet av Fatbursbågen 1:1, fortsätter området i östlig riktning, längs 

med fasaderna, fram till det nordöstra hörnet av fastigheten Fatburen 1:1/Medbor-

garplatsen 4. Vid Medborgarplatsen 4 går området i sydlig riktning längs med den 

östra fasaden, fram till den yttre trottoarkanten vid Medborgarplatsens sydvästra 

hörn, intill Folkungagatan. Där Medborgarplatsen möter Folkungagatan fortsätter 

området med hela trottoarens bredd fram till områdets startpunkt, vid korsningen 

Folkungagatan 45 och Götgatan 56. 

I detta område finns ett särskilt behov av ordningshållning mellan kl. 07:00 – 

04:00. 

 

Drakenbergsparken 

Förordnandet tar sin början vid korsningen Bergsunds Strand/Hornstulls Strand och 

sträcker sig vidare i sydöstlig riktning längs med Hornstulls Strand. Mitt under bro-

fästet till Liljeholmsbron sträcker sig området i en tänkt linje i nordöstlig riktning 

ca 60 meter under brofästet för att sedan vända i sydöstlig riktning ca 30 meter. 

Därefter fortsätter området i en tänkt linje längs med bostadsfastigheterna, på 

Hornsgatan och Drakenbergsgatan som vetter mot Drakenbergsparken, upp t.o.m. 

Drakenbergsgatan 51. Från Drakenbergsgatan 51 sträcker sig området i sydlig rikt-

ning till Hornsviksstigen. Därefter Hornsviksstigen i sydöstlig riktning till kors-

ningen (Lignagatan)/Skarpskyttestigen. Området följer sedan Skarpskyttestigen 

fram till vattnet vid Liljeholmsviken/Årstaviken och omfattar då även grässlänten 

mellan Tanto koloniområde och Skarpskyttestigen. Därefter sträcker sig området 

längs med strandlinjen/kanten fram till Bergsunds Strand och vidare österut till 

korsningen och startpunkten Bergsunds Strand/Hornstulls Strand. 

I detta område finns ett särskilt behov av ordningshållning mellan kl. 10:00 – 

00:00. 

Södersjukhuset, A142.150/2022, giltigt t.o.m. 2024-03-12  

Förordnandeområdet utgörs av Södersjukhusets samtliga byggnader inom angi-

vet område och tar sin början vid korsningen Ringvägen/Sjukhusbacken och går i 

sydlig riktning fram till korsningen Sjukhusbacken/Sachsgatan 2. Vid Sachsga-

tan 2 går området längs med hela Sachsgatans sträckning i sydlig och sydvästlig 

riktning fram till Sachsgatan 10, där området sedan fortsätter i en tänkt linje i 

västlig riktning förbi Sachsgatan 11:s sydliga fasad och därefter vidare fram till 

Jägargatan 22. Från Jägargatan 22 fortsätter området i västlig och därefter i nord-

västlig riktning längs med Jägargatans västra trottoar ända upp till korsningen 

vid Tantogatan 17. Från Tantogatan 17 går området vidare i nordöstlig fram till 

korsningen vid Marmorgatan 1, där området fortsätter i sydöstlig riktning längs 

med marmorgatans östra trottoar fram till Marmorgatan 11-13. Vid Marmorgatan 

11-13 går området i en tänkt linje i nordöstlig riktning förbi Sjukhusbacken 13 

och vidare ner till Sjukhusbacken 22. Därifrån fortsätter området längs med 

Sjukhusbacken i östlig riktning ända ned till startpunkten vid korsningen med 

Ringvägen. Området utgörs av Södersjukhusets samtliga byggnader inom det an-

givna området dit allmänheten har tillträde, såsom t.ex. entréer, receptioner, 

akutmottagningar, övriga öppna mottagningar med tillhörande väntrum, korrido-

rer, passager, toaletter, trappor och hissar.  

 

Beslutet omfattar inte områden inom sjukhuset dit allmänheten inte har tillträde 

såsom patientsalar, behandlingsrum, kontor och övriga personalutrymmen. Vi-

dare omfattas inte heller fastigheter med bostadshus och tillhörande områden, 

Årstaviken Hotell eller fastigheten för förskolan Sachsgatan. 
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Förordnandet omfattar inte busshållplatser inom området då dessa omfattas av 

Storstockholms Lokaltrafiks (SL:s) separata förordnande enligt 3 § LOV.  

Södertälje centrum, A630.347/2022, giltigt t.o.m. 2026-01-15 

Förordnandeområdet utgörs av ytor utomhus dit allmänheten normalt sett äger till-

träde inom angivna gator enligt nedan. Inom områdets olika centrumanläggningar 

omfattas de allmänna ytorna inomhus vid gallerior, entréer, allmänna toaletter, 

trappor, rulltrappor, trapphus samt hissar. Förordnandet omfattar inte de platser dit 

allmänheten normalt sett inte äger tillträde, så som bostadshus, förskolor samt sko-

lor, kontors-/personalutrymmen, lagerlokaler samt transportgångar i centruman-

läggningarna.   

 

Följande gator ingår enligt förordnandeområdet; Området tar sin början från kors-

ningen Turingegatan/Nygatan fram till Mälarbron, vidare från Mälarbron längs  

kanalen/strandpromenaden fram till Vettersgatan där strandpromenaden slutar vid 

fastigheten Wendela Hebbes Hus vidare bakom fastigheten fortsätter förordnande-

området vidare ner till Slussgatan 9 för att sedan fortsätta i nordlig riktning upp 

mot trevägskorsningen Vettersgatan/Ekdalsgatan/Slussgatan 3 och vidare i västlig 

riktning mot Strandgatan 1 och vidare i sydlig riktning längs med Strandgatans 

strandpromenad som fortsätter i en tänkt sydlig riktning fram till korsningen Lo-

visinsgatan/Saltsjögatan. Från korsningen Saltsjögatan/Lovisinsgatan i en nord-

nordvästlig riktning fram till Nedre Torekällgatan 13 och vidare från korsningen 

Lovisinsgatan/Nedre Torekällgatan 13 i östlig riktning fram till Nygatan 10, från 

korsningen Nedre Torekällgatan/Nygatan 10 i nordlig riktning fram till korsningen 

Nygatan/Turingegatan där området avslutas. Parkeringsgaraget på Lovisinsgatan 3 

och gångbron från Lunagallerian fram till S:ta Ragnhildsgatan ingår också i förord-

nandeområdet. 

 

Där alkoholservering sker t.ex. restauranger, gäller bevakning med ordningsvakter i 

enlighet med 2 § (1980:580) om ordningsvakter. Förordnandet omfattar inte per-

ronger, hållplatser och liknande då de omfattas av Storstockholms Lokaltrafik (SL) 

separata förordnande enligt 3§ LOV.   

Södertälje Sjukhus, A386.231/2022, giltigt t.o.m. 2025-11-04 

Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten äger tillträde till vid Sö-

dertälje sjukhus, så som entréer, receptioner, hissar, trappor, väntrum, korridorer 

och allmänna toaletter. Området avgränsas utomhus av trottoarernas ytterkanter 

vid Rosenborgsgatan i norr, Erik Dahlbergs väg i öster, Doktorsvägen i söder och 

Lagmansvägen i väster.  

 

Förordnandet gäller ej patientsalar, behandlingsrum, kontor eller övriga perso-

nalutrymmen eller andra utrymmen dit allmänheten normalt sett inte har tillträde.  

Södertälje Tingsrätt, A090.994/2023, giltigt t.o.m. 2026-05-10 

Förordnandet omfattar Södertälje tingsrätts lokaler och utrymmen dit allmänheten 

har tillträde såsom entréer, receptioner, trappor, trapphus, hissar, väntrum, all-

männa toaletter samt korridorer och eventuella last-och varuintag.  

 

Förordnandet omfattar inte kontorsrum, personalutrymmen eller liknande dit all-

mänheten normalt sett inte äger tillträde.  
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Södertörns Tingsrätt, A106.753/2021, giltigt t.o.m. 2023-06-20 

Förordnandet omfattar Södertörns Tingsrätts lokaler och utrymmen dit allmän-

heten har tillträde såsom entréer, receptioner, trappor, trapphus, hissar, väntrum, 

allmänna toaletter samt korridorer och eventuella last-och varuintag.  

 

Förordnandet omfattar inte kontorsrum, personalutrymmen eller liknande dit all-

mänheten normalt sett inte äger tillträde.  

Tantolunden och Högalidsparken, A593.519/2022, giltigt t.o.m. 2023-

07-09 

Förordnandeområdet för respektive geografiska objekt, utgörs av samtliga ytor 

som allmänheten har tillträde till enligt nedan: 

 

Tantolunden: 

Området tar sin början på Zinkens väg vi början av Alfred Medins väg och vi-

dare söderut i en tänkt linje längs gångvägen utmed Tantolundens idrottsplats 

och vidare ner mot Tantolundsvägen via gångvägen som viker av mot väster och 

ansluter vid Tantolundsvägen och fortsätter västerut ner mot Tantogatan/Horns-

tulls strand. Vid Tantogatan/Hornstulls strand går området i västnordvästlig rikt-

ning längs med Hornstulls strand fram till Skarpskyttestigen och därefter vidare i 

rak nordostlig riktning fram till Hornsviksstigen. Från Hornsviksstigen fortsätter 

området i en tänkt linje i rakt nordostlig riktning fram till startpunkten vid Zin-

kens väg.  

 

Förordnandet omfattar inte de koloniträdgårdar som finns i området.  

Det finns ett särskilt behov av ordningshållning mellan kl. 12:00 – 00:00. 

 

Högalidsparken: 

Området omfattar hela parkytan/grönområdet inom Högalidsparken och tar sin 

början vid korsningen Högalidsgatan/Varvsgatan och går i sydlig riktning med 

hela trottoarens bredd ner till korsningen Varvsgatan/Hornsbruksgatan. Vid kors-

ningen Varvsgatan/Hornsbruksgatan fortsätter området i västlig riktning fram till 

korsningen Hornsbruksgatan/Borgargatan, med hela trottoarens bredd. Vid kors-

ningen Hornsbruksgatan/Borgargatan går området vidare i nordlig riktning fram 

till korsningen Borgargatan/Högalidsgatan, med hela trottoarens bredd, och viker 

därefter av i östlig riktning, med hela trottoarens bred fram till startpunkten vid 

korsningen Högalidsgatan/Varvsgatan.  

 

Förordnandet gäller inte för platser dit allmänheten normalt sett inte har tillträde, 

så som t.ex. bostäder eller kontor. Inga byggnader eller fastigheter inom de båda 

områdena ingår i förordnandeområdet. Förordnandet gäller inte heller för objekt 

som redan omfattas av andra förordnanden, t.ex. busshållplatser och entréer till 

tunnelbana som hör till Storstockholms Lokaltrafiks separata förordnande enligt 

3 § LOV. Där alkoholservering till allmänheten sker, gäller bevakning med ord-

ningsvakter i enlighet med 2 § LOV.  

Tumba Centrum, A447.960/2022, giltigt t.o.m. 2025-06-11 

Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten äger tillträde till vid 

Tumba Centrum, så som entréer, trappor, allmänna toaletter etc. Området avgrän-

sas av gångbron över KP Arnoldssons väg och järnvägen, mellan Tumba Centrum 

och Tumba station. Under gångbron, fortsätter området vid entrén till Tumba Cent-

rum, i pelargången under taket, med hela trottoarens bredd. Vid fastighetens nord-

östra hörn, går området med trottoarens bredd i västlig riktning längs med K P 
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Arnoldssons väg, fram till korsningen med Grödingevägen. Från korsningen vid 

Grödingevägen, fortsätter området i sydlig riktning vidare in på Gröndalsvägen, 

längs med den östliga trottoarens yttre kant, ända fram till den trappa som följer 

den västliga gränsen för Pingstkyrkans fastighet vid Gröndalsvägen 9 (Apotekaren 

7:1). Från trappan längs med Pingstkyrkans västliga gräns, fortsätter området i 

nordlig riktning fram till vägen som leder till/från parkeringshuset, och ansluter till 

vägen som går mellan Tumba Torg 1 och K P Arnoldssons väg 1A, med den västra 

trottoarens yttersta kant som gräns, och avslutas vid startpunkten, d.v.s. entrén till 

Tumba Centrum, i pelargången under taket. 

 

Förordnandeområdet inkluderar inte utrymmen dit allmänheten normalt sett inte 

har tillträde såsom bostadshus och kontors- eller personalutrymmen. Området in-

kluderar inte heller objekt som redan omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks 

(SL:s) separata förordnande, se A546.228/2019. Där alkoholservering sker, t.ex. re-

stauranger, gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § LOV. 

Tumba kommunalhus och socialförvaltningen, A085.973/2022, giltigt 

t.o.m. 2024-03-12 

Förordnandeområdet utgörs av de utrymmen dit allmänheten normalt sett har till-

träde, så som entréer, entréhallar, receptionsområden, hissar, korridorer, offentliga 

toaletter, caféet samt trappor och trapphus på samtliga våningsplan på Munkhätte-

vägen 45 och socialförvaltningens lokaler på Munkhättevägen 49-51.  

Utomhus gäller förordnandeområdet runt fastigheterna, från de båda husfasaderna 

och 2 meter ut ifrån huskroppen. Vid kommunalhusets entré, inkluderas även den 

gångväg som leder direkt ut till Munkhättevägen, och den östra trottoaren som le-

der söderut mot socialförvaltningen på Munkhättevägen 49-51. Även gångvägen 

fram till socialförvaltningens entré ingår i området.  

 

Förordnandet gäller inte för ytor dit allmänheten normalt sett inte har tillträde, 

såsom tjänsterum, personalutrymmen eller samtals/besöks/mötesrum.  

Tyresö centrum, A496.943/2020, giltigt t.o.m. 2023-05-23 

Förordnandeområdet utgörs av de allmänna ytorna inom området för Tyresö 

centrum, så som entréer, trappor, hissar, parkeringsgarage, parkeringsplatser och 

lastbryggor. Området innesluts av nedan angivna gator:  

Området tar sin början vid korsningen Regnbågsgatan/Bollmoravägen och följer 

Bollmoravägen i sydlig riktning med muren och staketet på Bollmoravägens 

västra trottoar som ostlig gräns, ända ner till korsningen Bollmoravägen/Mygg-

dalsvägen. Vid korsningen Bollmoravägen/Myggdalsvägen tar trottoarkanten vid 

som gräns i sydlig riktning ända in under överdäckningen över Bollmoravägen 

och vidare fram på den västra sidan av överdäckningen ända fram till det syd-

västra hörnet av centrumanläggningen vid Västrangränd 16. Från Västangränd 

16 fortsätter området i sydvästlig riktning nedför trappan och runt fastigheten, in-

klusive grönytan, fram till gångvägen. Från gångvägen går området i en tänkt 

linje i nordvästlig riktning tills den möter Dalgränd, vid lastkajerna. Vid lastka-

jerna följer området Dalgränds östra kant i nordlig riktning upp till parkeringsy-

tan vid ICA Kvantum, där området går längs parkeringsytans västra kant fram till 

korsningen med Regnbågsgatan. Från korsningen vid Regnbågsgatan följer om-

rådet Regnbågsgatans södra trottoar, fram till Bollmorahallens nordöstra hörn 

där området följer en tänkt rak linje ner till i höjd med Forellskolans sydvästra 

hörn. Från Forellskolans sydöstra hörn fortsätter området en tänkt linje i östlig 

riktning fram tills linjen möter Östangränd. Vid Östangränd går området vidare 

längs med Östrangränds norra trottoar fram till startpunkten vid korsningen 

Regnbågsgatan/Bollmoravägen.  
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Vid korsningen Bollmoravägen/Myggdalsvägen går området dessutom vidare i 

sydostlig riktning och inkluderar fastigheterna Bollmora 2:585:1, Bollmora 

2:585:2, Bollmora 2:582:1, Forellen 20.1, Forellen 20:2, Forellen 21:1, Forellen 

22:1, Forellen 22:2, Forellen 22:3 och Forellen 23:1, samt överdäckningen av 

Bollmoravägen.  

 

Förordnandet avser inte de ytor där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, då 

bevakning med ordningsvakter på sådana platser sker i enlighet med 2 § LOV. 

Förordnandet omfattar inte heller ytor för busshållplatser, busstorg etc. då dessa 

ingår i Storstockholms lokaltrafiks (SL) separata förordnande.  

Westfield Täby Centrum, A052.205/2023, giltigt t.o.m. 2026-03-30 

Förordnandeområdet utgörs av alla ytor dit allmänheten har tillträde inom Täby 

Centrumanläggning, inklusive entréer, trappor, rulltrappor, trapphus, hissar, toa-

letter, lastkajer, kulvertar, servicegångar och parkeringsytor (Entré A, Järvenpää-

parkeringen, kallgaraget vid Gustaf Bergs väg). I området ingår även utomhus-

miljöer så som Täby Torg, Esplanaden (hela väg- trottoar- och gångbaneytan 

mellan fastigheterna på respektive sida av vägen), Biblioteksgången för sträckan 

mellan Täby Centrum Doktorn och Järvenpääparkeringen. Från Järvenpääparke-

ringens sydöstra sida fortsätter området längs med Gustaf Bergs väg i sydöstlig 

riktning, med den gatstenbelagda kanten som gräns utefter centrumbyggnadens 

sydostliga fasad, fram till rondellen Gustaf Bergs väg/Stora Marknadsvägen 15. 

Från rondellen Gustaf Bergs väg/Stora Marknadsvägen 15, inklusive gång- och 

cykelvägen längs med fasaden på Stora Marknadsvägen, går området vidare ner 

till rondellen mellan Stora Marknadsvägen 15/Göran Elgfelts gata. Från rondel-

len går området vidare längs med Göran Elgfelts gata i nordvästlig riktning fram 

till korsningen med Tiundagränd, och därifrån vidare i västlig riktning fram till 

Attundagränd och ut till Attundavägen mellan nr. 10 och 12. Från Attundavägen 

12 fortsätter området i nordvästlig riktning med den norra sidans trottoar som 

gräns, fram till korsningen Attundavägen 16 och Esplanaden, inklusive ytan mel-

lan Täby Kommunhus och biblioteket, samt trappan upp till Biblioteksgången.  

Förordnandet gäller inte platser eller ytor dit allmänheten normalt sett inte har 

tillträde, så som t.ex. bostäder, kontors- och personalutrymmen.  

 

Förordnandet inkluderar inte busshållplatser, eller entréer, vänthallar, gångar el-

ler perronger vid spårbunden trafik då dessa omfattas av Storstockholms Lokal-

trafiks (SL) separata förordnande enligt 3 § LOV. Där alkoholservering sker gäl-

ler bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § LOV.  

Valsta Centrum, A045.315/2022, giltigt t.o.m. 2024-11-20 

Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten normalt sett har tillträde 

till inom centrumområdet och dess inomhusmiljö, inklusive entréer, trappor, hissar 

och toaletter. Området avgränsas av följande gator:  

 

Från korsningen Mjölnergatan/Hammargatan, i nordlig riktning fram till Mjölner-

gatans slut och upp till Valstaskolans sydliga fasad. Från Valstaskolans sydliga fa-

sad, fortsätter området i västlig riktning längs med gång-/cykelvägens sydliga kant, 

i riktning mot Valsta sporthall, fram till fyrvägskorsningen av gång-/cykelvägen, 

där området svänger av norrut. Där gång-/cykelvägen svänger av mot norr, fortsät-

ter området i nordlig riktning, längs gång-/cykelvägen fram till nästa fyrvägs-

korsning mellan vattentornet och Valsta Sport- och simhall. Vid korsningen tar om-

rådet av österut, och följer gång/cykelvägen förbi Valstaskolan, till punkten där 

gång/cykelbanan ansluter till Bragegatan. Där anslutningen sker till Bragegatan, 

fortsätter området med hela gatans bredd, längs med Bragegatan i ostlig och 
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därefter sydlig riktning ända fram till korsningen Bragegatan/Hammargatan. Från 

korsningen Bragegatan/Hammargatan svänger området av västerut på Hammarga-

tan, med hela gatans bredd, och avslutas vid startpunkten i korsningen Hammarga-

tan/Mjölnergatan.  

 

Förordnandeområdet omfattar inte platser dit allmänheten normalt sett inte har till-

träde, så som personalutrymmen, lagerlokaler, kontor eller bostäder. Området om-

fattar inte Valstaskolan med tillhörande skolgård, Brage förskola med tillhörande 

fritidsgård under skolornas respektive öppettider och inte heller området för Valsta 

kyrka. Förordnandeområdet omfattar inte heller busshållplatser, då dessa redan om-

fattas av Storstockholms Lokaltrafiks (SL:s) separata förordnande. Där alkoholser-

vering sker gäller bevakning i enlighet med 2 § LOV. 

Viking Line Terminalen, Stadsgården, A279.193/2020, giltigt t.o.m. 

2023-08-31 

Förordnandeområdet utgörs av terminalbyggnaden och terminalområdet på Te-

gelviksplan, avgränsat av staketen mot Stadsgårdsleden, Londonviadukten, Få-

fängan och kajen mot Saltsjön. Beslutet omfattar de utrymmen inom ovan angi-

vet område dit allmänheten äger tillträde, inkluderat infarten från Londonviaduk-

ten.  

 

Beslutet omfattar inte kontorsrum och personalutrymmen dit allmänheten nor-

malt sett inte har tillträde. 

Värtahamnen, A453.569/2022, giltigt t.o.m. 2023-09-26 

Förordnandeområdet utgörs av Värtahamnens passagerarterminal som allmänheten 

har tillträde till såsom entréer, trappor, hissar, toaletter samt anslutande ytterom-

råde. Ytterområdet innefattar det område som löper längs med hamnsskyddsområ-

dets stängsel och terminalbyggnadens fasad och avgränsas i höjd med hamnskydds-

områdets västra linje.  

 

Beslutet omfattar inte kontorsrum samt personalutrymmen dit allmänheten nor-

malt sett inte har tillträde. Förordnandet omfattar inte de ytor där alkoholserve-

ring sker, t.ex. restauranger, där gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet 

med 2 § LOV 

Väsby centrum, A718.985/2022, giltigt t.o.m. 2026-04-21 

Bevakningsområdet utgörs av de utrymmen som allmänheten har tillträde till i 

centrumanläggningen. I området ingår Dragonvägen med avgränsning parkerings-

platsens ytterkant samt Kyrkvägen, Himmelsgränd och Drabantgatan, avgränsning 

vid fastigheternas fasader. Förordnandeområdet går i direkt kant med centrala Upp-

lands Väsbys förordnande (A386.498/2022) som gränsar till Kyrkvägen samt de 

parkeringsplatser och garage som allmänheten har tillträde till i anslutning till cent-

rumanläggningen. Bevakningsområdet omfattar inte personalutrymmen och kontor 

dit allmänheten normalt sett inte har tillträde. Där alkoholservering sker, t.ex. re-

stauranger, gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § lag (1980:578) 

om ordningsvakter. 

Västermalmsgallerian, A038.869/2023, giltigt t.o.m. 2024-03-20 

Förordnandeområdet utgörs av utrymmen dit allmänheten har tillträde till inom 

Västermalmsgallerians Centrum, såsom allmänna toaletter, trappor, rulltrappor, 

hissar, lastkajer samt garagets övre och nedre plan. Förordnandet innefattar även 
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rulltrappor till den inbyggda tunnelbaneentrén i gatuplan (korsningen S:t Eriksga-

tan/ Fleminggatan). Förordnandet avser även 

att gälla i butikslokalerna i Västermalmsgallerian. 

Utomhus ingår ytan längs med fastighetens fasad ut till trottoarkanten i västlig rikt-

ning utmed Fleminggatan nr 48-50, i nordlig riktning längs med S:t Eriksgatan nr 

45-51, inklusive trapphusen på S:t Eriksgatan 47 och Fleminggatan 48, samt i väst-

lig riktning längs Alströmergatan 1-3 och i nordlig riktning längs Fridhemsgatan 

52-54. 

 

Området omfattar inte platser inom ovan nämnda område dit allmänheten normalt 

sett inte äger tillträde så som terrassplanet, kontor och personalutrymmen.  

 
Vällingby Centrum, A043.834/2023 giltigt t.o.m. 2026-03-30 och Solur-
sparken gäller för perioden 1 april -30 september för åren 2023-2026 
mellan (kl.09-22) 

 
Förordnandeområdet utgörs av två delar, Vällingby centrum respektive Solurspar-

ken, och utgörs av de ytor som allmänheten normalt sett har tillträde till, såsom ga-

tor, vägar, trappor, hissar, allmänna toaletter etc. 

 

Vällingby centrum 

Området tar sin början vid korsningen Årevägen/Vittangigatan och går i nordväst-

lig riktning längs Vittangigatan fram till korsningen vid Älvkvarnsstenarna och 

korsningen Vällingbyplan/Vittangigatan, där området går vidare västerut på Vittan-

gigatan fram tillkorsningen mellan Vittangigatan/Vittangiplan. Vid korsningen Vit-

tangigatan/Vittangiplan fortsätter området i nordvästlig riktning, med stenmuren 

som gräns i väster, längs Vittangiplan ända fram till Vittangiplan 38. Området går 

därifrån vidare i en tänkt linje i nordvästlig riktning till Vittangigatan 20 A. Vid det 

nordvästra hörnet av Vittangigatan 20 A viker området av västerut, till och med 

den östra trottoaren och går vidare i nordvästlig riktning fram till Vittangigatan 28 

där området tar av i östlig riktning, inklusive hela Albert Aronsons torg, fram till 

trappan som leder i nordöstlig riktning, parallellt med Vällingby kyrkas fasad, ner 

mot Kirunaplan. Vid Kirunaplan är förordnandet dikt an till SL:s förordnandeom-

råde för busstorget och tunnelbanenedgångarna. Även trappan upp/ner från Kiruna-

plan (mellan kyrkan och SL-huset) ingår i förordnandet tillsammans med gångtun-

neln och lastkajen under Kirunagatan, fram till en tänkt linje i höjd med de första 

bropelarna. 

 

Vid Pajalagatan 48 går området vidare i nordvästlig riktning, längs med fastighet-

ens fasad och vidare i en tänkt linje rakt fram, i två nivåer, med Frostviksgatan 3-5 

i nedre nivån, och följer Frostviksgatans böj med hela gatans bredd, inklusive trot-

toarerna på båda sidor, i östlig riktning fram till korsningen mellan Frostviksga-

tan/Ångermannagatan 182 A. Vid Ångermannagatan 182 A går området vidare 

över gatan fram till i höjd med Ångermannagatan 174, med hela gatans bredd. Om-

rådet fortsätter därifrån i sydvästlig riktning, med hela gatans bredd, ner till Ånger-

mannagatan 158. Vid Ångermannagatan 158-156 inkluderas även gång och cykel-

vägen som går på marknivå under Ångermannagatan och mynnar ut i den lilla torg-

ytan framför Solursparken. Hela ”torgytan” ingår i förordnandet. Från Ångerman-

nagatan156 fortsätter området i sydvästlig riktning längs med Ångermannagatan 

med hela dess bredd, inklusive hela Solursgaraget, vidare ner till korsningen med 

Årevägen. Vid korsningen Ångermannagatan/Årevägen följer området Ångerman-

nagatan i sydlig riktning, i en tänkt linje med det sydöstra hörnet av fastigheten 

Vilhelminagatan 21. Vid Vilhelminagatan 21 går området med hela vägens bredd i 

sydlig riktning ner till Vilhelminagatan 7. Från Vilhelminagatan 7 fortsätter områ-

det i västlig riktning med hela vägens bredd upp till korsningen med Årevägen 12-
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10. Vid korsningen med Årevägen 12-10 viker området av i nordlig riktning fram 

till startpunkten vid korsningen Årevägen/Vittangigatan. 

 

Solursparken 

Solursparken inramas av en gång- och cykelväg. Förordnandet omfattar hela par-

ken, samt gång- och cykelvägen som ramar in parken med hela dess bredd. Områ-

det ligger dikt an till Vällingby centrums förordnandeområde, och de ansluter till 

varandra vid den lilla torgytan framför Solursparken där gång- och cykelvägen som 

sträcker sig på marknivå mellan Ångermannagatan 158-156 delar sig i nordvästlig 

och sydöstlig riktning. 

 

Förordnandeområdena omfattar inte bostäder, personalutrymmen, kontor eller 

andra områden dit allmänheten normalt sett inte har tillträde. Där alkoholservering 

sker till allmänheten, t.ex. restauranger, gäller bevakning med ordningsvakter en-

ligt 2 § LOV. Förordnandet omfattar inte heller ytor innanför entrédörrar/entréy-

tor/vid nedgångar till tunnelbanestationen, perrongen, trappor, rulltrappor eller his-

sar, och inte heller vid busstorg/busshållplatser. Dessa objekt omfattas av Stor-

stockholms Lokaltrafiks (SL:s) separata förordnande. 

 

Westfield Mall of Scandinavia, A038.899/2023, giltigt t.o.m. 2026-03-30 

Förordnandeområdet utgörs av de utrymmen i centrumanläggningen som allmän-

heten har tillträde till inklusive garage och parkeringsytor i direkt anslutning till 

centrumet. Bevakningsområdets sydvästra gräns går längs med Evenemangsgatan, 

från Vintervägen till Stjärntorget. Området vid Stjärntorget inkluderar trappan som 

leder upp/ned mellan Stjärntorget och SEB-husen. Körbanor och trottoarer på båda 

sidor om ovan nämnda gata och väg ingår också i bevakningsområdet. I norr ingår 

området mellan Evenemangsgatan och Råsta Strandväg, d.v.s. Arenatorget och 

Putte Kocks plats. Friends Arena och Målbron, mellan Stjärntorget och Solna pen-

deltågsstation, ingår inte i bevakningsområdet.  

 

Beslutet gäller inte kontor, personalutrymmen och bostäder. Förordnandet avser 

inte de ytor inom eller direkt utanför fastigheten där alkoholservering sker, t.ex. re-

stauranger, uteserveringar, där gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet med 

2 § LOV. 

Åhléns City, Stockholm, A606.007/2022, giltigt t.o.m. 2025-11-02 

Förordnandeområdet utgörs av varuhusets samtliga våningsplan, de utrymmen dit 

allmänheten har tillträde till såsom samtliga entréer, rulltrappor, trappor samt hissar 

och toaletter. Förordnandet avser även garage och lastkajer med infart från Mäster 

Samuelsgatan 61 samt de trottoarer som omger hela varuhuset.  

Beslutet gäller inte personalutrymmen samt kontor i varuhuset. Där alkoholserve-

ring sker, t.ex. restauranger, gäller bevakningar med ordningsvakter i enlighet med 

2 § lag (1980:578) om ordningsvakter. Bevakningsområdet omfattar inte ytor vid 

busshållplatser, eller innanför entrédörrar/vid nedgångar till tunnelbane-/pendel-

tågsstationer, då de omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks (SL:s) separata för-

ordnande 

Åkersberga centrum, A458.631/2022, giltigt t.o.m. 2025-10-23 

Förordnandeområdet utgörs av samtliga ytor som allmänheten äger tillträde till 

vid Åkersberga centrum, Österåkers kommun:  

Området innesluts av följande gator: Från korsningen Margretelundsvägen/gång- 

och cykelvägen vid Rikets Sal fram till Västra Banvägen 24 B. Från Västra Ban-

vägen 24 B, fortsätter området längs med järnvägsspåret i nordvästlig riktning 
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fram till Stationsvägen 2, vidare i sydlig riktning till Västra Banvägen 12. Från 

Västra Banvägen 12 längs med Västra Banvägen i västlig riktning fram till Västra 

Banvägen 6 A. Därefter från Västra Banvägen 6 A i nordlig riktning längs med 

gång- och cykelvägen fram till järnvägen. Vidare fortsätter området längs med 

järnvägen i västlig riktning fram till kanalen. Från kanalen i nordlig riktning upp 

till Roslagsvägen (väg 276). Från Roslagsvägen fram till Åkersbergatunnelns in-

fart och därefter i en tänkt linje direkt norrut, till vägen som går emellan fastighet-

erna Bergavägen 2 och Bergavägen 4. Från vägen som går mellan Bergavägen 2 

och Bergavägen 4, går en gångväg i östlig riktning fram till vändplanen vid Apo-

teksvägen. Från Apoteksvägens vändplan, i nordlig riktning, fram till korsningen 

Apoteksvägen/Bergavägen.  

 

Från korsningen Apoteksvägen/Bergavägen fortsätter området i östlig riktning 

fram till korsningen Bergavägen/Ebjörns väg. Följ Ebjörns väg fram till vändpla-

nen vid Österåkers gymnasium och därefter ytterligare 30 meter i östlig riktning 

fram till en T-korsning av gång- och cykelbanor.  Från T-korsningen av gångba-

nor fortsätter området i en tänkt diagonal linje, ca 170 meter i sydvästlig riktning 

över grusplanen fram till gångvägen vid Lennart Neckmans väg 16. Från gångvä-

gen vid Lennart Neckmans väg 16, fortsätter området ca 80 meter västerut fram 

till Lennart Neckmans väg 14. Från Lennart Neckmans väg 14 löper området i 

sydlig riktning, längs med gångbanan ner till Bergaparksvägen 54. Vid Berga-

parksvägens garagebyggnader sträcker sig därefter området österut längs med Ro-

slagsvägens norra kant fram till rondellen på Roslagsvägen (väg 276). Från ron-

dellen vid Roslagsvägen, vidare söderut in på infarten till Margretelundsvägen. 

Från infarten till Margretelundsvägen, sträcker sig området längs med  

Margretelundsvägen i sydlig riktning fram till gång- och cykelbanan vid Rikets 

Sal.  

 

Förordnandeområdet omfattar ej de platser dit allmänheten normalt sett inte har 

tillträde, så som t.ex. kontor, transportgångar, personalutrymmen i affärer/butiker 

och skolor/skolgårdar under skoltid. Där alkoholservering sker, gäller bevakning 

med ordningsvakter i enlighet med 2 § LOV.  

Årsta torg, A096.778/2023, giltigt t.o.m. 2023-05-21 

Förordnandeområdet avgränsas i östlig riktning av Hjälmarsvägen 26-30, med hela 

trottoarens bredd ner till rondellen vid Hjälmarsvägen 30. Från rondellen avgränsas 

området i sydlig riktning, vid husfasaden av Årstavägen 49-51. Från Årstavägen 

49-51 fortsätter området dels i västlig riktning, med hela vägbanans bredd, inklu-

sive trottoarer och gångområde på båda sidor av vägen, fram till korsningen mellan 

Årstavägen 59-65 och Skedviksvägen 2, dels fortsätter området i sydlig riktning 

ner på gångvägen mellan Årstavägen 51 och 53, inklusive området mellan Siljans-

vägen 1-7. Från Årstavägen 44 avgränsas området även i nordvästlig riktning längs 

med husfasaderna in på Årsta Torg, upp till Årsta Teater och därefter längs med 

husfasaderna i nordvästlig riktning fram till Årsta bibliotek, och fasaderna vid 

Skedviksvägen 8, respektive Skedviksvägen 18. I nordlig riktning avgränsas områ-

det av Skedviksvägen 18, och gångvägen som går mellan Årsta Teater och Sked-

viksvägen 10, förbi Årsta Folkets Hus och ut på Hjälmarsvägen vid nr. 26.  

I detta område finns ett särskilt behov av ordningshållning mellan kl. 11:00-23:00.  

 

Förordnandet omfattar inte de platser dit allmänheten normalt sett inte har till-

träde, såsom t.ex. bostadshus med tillhörande byggnader, transportgångar, perso-

nalut-rymmen, förskolor/skolor/skolgårdar (under skoltid) eller liknande platser. 

Områdena inkluderar inte heller objekt som omfattas av Storstockholms Lokal-

trafiks (SL:s) separata förordnande. Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, 

barer, sker ordningshållningen i enlighet med 2 § LOV. 
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Lokalpolisområde Gotland:  

Gotlands tingsrätt, A324.475/2022, giltigt t.o.m. 2023-05-23  

Förordnandet omfattar Gotlands tingsrätts lokaler och utrymmen dit allmänheten 

har tillträde såsom entréer, receptioner, trappor, trapphus, hissar, väntrum, all-

männa toaletter samt korridorer och eventuella last- och varuintag. Förordnandet 

omfattar inte kontorsrum, personalutrymmen eller liknande dit allmänheten nor-

malt sett inte äger tillträde.  

 

Området omfattar även tingsrättens parkeringsyta i direkt anslutning till fastig-

hetens baksida  

Östercentrum, Visby, A645.860/2022, giltigt t.o.m. 2025-12-15  

Förordnandeområdet startar vid T-korsningen Norra Hansegatan och Jägargatan och 

fortsätter i nordvästlig riktning fram till T-korsningen Jägargatan och Kung Magnus 

väg och vidare i en tänkt linje västerut över grönområdet in till ringmuren i höjd med 

Klinttorget 6. Vid Klinttorget 6, längs med ringmuren i sydvästlig riktning fram till 

T-korsningen Södra Murgatan 45 och Skolportsgatan och därefter vidare sydostlig 

riktning fram till T-korsningen Skolportsgatan och Norra Hansegatan där förordnan-

deområdet startade. 

 

Förordnandeområdet utgörs av ytor dit allmänheten normalt sett äger tillträde inom 

angivna gator. Förordnandet omfattar inte de platser dit allmänheten normalt sett 

inte äger tillträde, så som bostadshus, personalutrymmen, transportgångar, och lik-

nande platser.  Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, gäller bevakningar 

med ordningsvakter i enlighet med 2 § lag (1980:578) om ordningsvakter.  


