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2019-11-14, Utbildning för platschefer inom filmindustrin.

Handläggning av 
filminspelningar
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                        Ordningslagen

• 3 kap. Allmän ordning och säkerhet 
• Användningen av offentlig plats 
• 1 §   En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte 

utan tillstånd av Polismyndigheten användas på ett sätt 
som inte stämmer överens med det ändamål som platsen 
har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget. 
Tillstånd behövs dock inte, om platsen tas i anspråk endast 
tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på 
någon annans tillstånd.
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• Kommunen skall inte höras i tillståndsärendet, om detta 
avser 
   1. mark som förvaltas av någon annan än kommunen, 
eller 
   2. annan kvartersmark än som avses i 1 kap. 2 § första 
stycket 3, om den är avsedd att tas i anspråk enligt 
nyttjanderättsavtal med kommunen. 

• 2 §   Polismyndigheten skall inhämta yttrande från 
kommunen innan tillstånd ges för att ta i anspråk en 
offentlig plats. Om kommunen avstyrker ansökan, får 
tillstånd inte meddelas. Om kommunen för tillstyrkan 
uppställer villkor enligt 15 §, får tillstånd meddelas endast 
om det förenas med dessa villkor.



2019-11-11
4

               Brott mot ordningslagen

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

• Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av 
oaktsamhet bryter mot 7 § eller mot föreskrifter enligt 
någon av 8--11 §§.
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                       Handläggningen

•  Ansökan – skall fyllas i tydligt samt alla uppgifter. Skiss 
med uppställningar samt beskrivning. Exempel. 

• Skriver ni att kompletteringar skall inkomma – jag inväntar 
utan att påbörja handläggningen. 

När jag fått in allt i ärendet mailar jag detta vidare till berörd 
kommun samt lokalpolisområde. Beroende innehåll av 
scener kan flera remissinstanser tillkomma.
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• Om det är en filminspelning som innehåller scener med 
vapen, ljud, bilar och ett manus som kan väcka 
allmänhetens oro eller agarenade eller på platser som är 
extra ”sårbara”. 

- Fler instanser att skicka remiss till. Tänk på detta när ni 
skickar kompletteringar. Då skall det nya gå en ny 
remissrunda där det skall tas ställning igen.
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• När jag fått in alla yttranden från alla remissinstanser – ser 
jag över alla svar , ser att allt stämmer och därefter skriver 
ut beslutet: tillstånd/avslag.  

• Därefter mailar jag ut till:  
-”En vanlig” filminspelning: Sökanden, Kommunen, Lpo och 
Media ( internt )  
- ”En med vapen, Polisbil etc.: Sökanden, Kommunen, Lpo, 

PO City Region Stockholm ( om det är i city ) Media 
( internt ) RLC ( ledningscentralen, tre mailadresser ) 
Taktiskt centrum PO City Stockholm ( om det är i city )  

  
                   Efter utskick avslutas ärendet.


