ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖDERKÖPINGS
KOMMUN
Söderköpings kommun har antagit lokala ordningsföreskrifter för kommunen den 14
december 1995.
Senast reviderad KF 2017-06-14 § 69.
Söderköpings kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningsstadgan (1993:1617).
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1§
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap.
ordningslagen (1993:1617).
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna
ordningen i Söderköpings kommun skall upprätthållas.
2§
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1
kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter
om torghandel.
3§
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap. 2 §
andra stycket ordningslagen, skogsområdet på Söderköping 2:1 (det s k Ramunderberget)
jämställas med offentlig plats.
4§
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 §, 12 §,
14 §, 20 § och 21 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.
Lastning av varor med mera
5§

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden
göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom
damm, spill och dålig lukt.
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.
Schaktning, grävning med mera
6§
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor,
schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.
Störande buller
7§
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, till exempel
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.
Containrar
§8
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig plats,
är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress
och telefonnummer.
Markiser, flaggor och skyltar
9§
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre
höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.
Affischering
10 §
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp
på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar
som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp
annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där
rörelsen finns.

Högtalarutsändning
11 §
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga
platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.
Insamling av pengar
12 §
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig
tillställning.
När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.
Förtäring av alkohol
13 §
Spritdrycker, vin och starköl får inte, annat än i samband med att tillstånd till servering därav
föreligger, förtäras inom ett område som begränsas av i norr: en linje ca 100 meter norr om
Göta kanal. I väster: Bergsvägen – Kvarnvägen. I syd: E 22 – Karl Knutssonsgatans
förlängning mellan Stinsenområdet och kv Rallaren - Storängsgatan – Ringvägen – Telegatan
– Fixområdets avgränsning i syd. I öster: E 22, en linje Korskullen till ca 100 m norr om Göta
kanal.
I samband med Söderköpings Gästabud ska de tält, husbilar, husvagnar som ackrediterade
deltagare i arrangemanget bor i anvisas till särskilda avgränsade platser. Dessa boenden
betraktas under arrangemanget som de ackrediterades tillfälliga hem.
Ambulerande försäljning
14 §
För ambulerande försäljning genom följande områden krävs polismyndighetens tillstånd; i
norr; begränsat av Göta kanal. I väster och syd väg E 22. I öster; en linje Korskullen – Göta
kanal.
Campingförbud
15 §
Camping får inte ske inom område som omfattas av detaljplan, annat än på särskilt anordnade
platser.
I samband med Söderköpings Gästabud medges undantag från lydelsen i första stycket för de tält,
husbilar, husvagnar mm tillhörande ackrediterade deltagare. Dessa anvisas till särskilda
avgränsade platser.

Badförbud
16 §
Bad är förbjudet inom hamnområdet vid Göta kanal och i Storån inom Söderköpings tätort
samt i närheten av markerade kablar.
Hundar
17 §
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande, eller den som endast
tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 18 och 19 §§. Det som sägs i
dessa paragrafer gäller inte för certifierad assistanshund eller för polishund i tjänst.
18 §
Hundar skall hållas kopplade på försäljningsplats, medan torghandel pågår, på lekplats eller
badplats samt under tiden från och med den 1 april till och med den 30 september i park eller
plantering.
Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade
områden.
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och
telefonnummer.
19 §
Inom områden som omfattas av detaljplan skall föroreningar efter hundar plockas upp.
Särskilt skall iakttas att hund inte förorenar lekplats eller badplats.
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
§ 20
Tillstånd av polismyndigheten krävs vid alla tidpunkter för att använda pyrotekniska varor
inom det område av Söderköpings tätort som begränsas av
I norr
I öster

I Söder
I väster

Göta kanal,
Tingshusgatan och dess förlängning norrut till Göta kanal, Storån mellan
Tingshusgatan och gångbron vid Söderköpings Brunn och gångvägen söderut
från Söderköpings Brunn till Erik Dahlbergsgatan (E22)
Erik Dahlbergsgatan (E22)
Breda Gränd och dess förlängning norrut till Göra kanal, Ågatan mellan Breda
Gränd och Vintervadsplatsen, Kvarnvägen och dess förlängning söderut till Erik
Dahlbergsgatan (E22).

Tillstånd ska även sökas för användning av pyrotekniska varor inom ett avstånd av 100 meter
från vårdboendena Aspgården, Birkagården, Blå Porten, Dalgården, Gläntan, Skogshem,
Stenbrinken, Tallgården, Vänsögården och Älgstigen.

För övriga tätorter, det vill säga, Mogata, Västra Husby och Östra Ryd samt övriga delar av
Söderköpings stad, erfordras tillstånd vid alla tidpunkter utom påskafton, valborgsmässoafton
och nyårsafton mellan klockan 17.00 och påföljande dag klockan 01.00.
Sprängning och skjutning med eldvapen med mera
21 §
Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning eller skjutning med eldvapen inom skogsområdet på fastigheten Söderköping 2:1 (s k Ramunderberget) samt skogsområdet på
fastigheten Skönberga Husby 11:83 i anslutning till motionsstugan därpå (s k SOK-stugan).
22 §
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas inom områden som omfattas av
detaljplan och inte heller inom skogsområdet på fastigheten Söderköping 2:1 (s k
Ramunderberget) samt skogsområdet på fastigheten Skönberga Husby 11:83 i anslutning till
motionsstugan därpå (s k SOK-stugan).
I samband med Söderköpings Gästabud ska användning av fjädervapen, av ackrediterade
deltagare i arrangemanget, medges undantag från lydelsen i första stycket. Användningen av
fjädervapen, av ackrediterade deltagare, anvisas till särskilda avgränsade platser av styrelsen för
Söderköpings Gästabud. Användningen som främst avses är bågskyttetävlingar samt handledda
prova-på aktiviteter och workshops med fjädervapen och små kopior av artillerivapen såsom blida
och katapult.

Ridning och löpning
23 §
Ridning får inte ske i följande motionsspår:
Skogsområdet på Söderköping 2:1 (s k Ramunderberget): 2,5 km, 5 km och
10 km
Skogsområdet på Skönberga Husby 11:83 och som utgår från motionsstugan
belägen därpå (s k SOK-stugan): 0,5 km, 1,5 km, 2,5 km, 5 km och 10 km, samt
Skogsområdet på Hylinge 3:1, 3:2 samt Husby-Gädderstad 5:1 som utgår från
hembygdsgård (s k Husbygården): 2,2 km
Avgift för att använda offentlig plats
24 §
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har
kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
25 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första stycket, 11
§, 12 § första stycket, 13 §, 14 § första stycket, 15 §, 16 §, 18-23 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningsstadgan finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

