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LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUN 
 
Beslutade av kommunfullmäktige den 28 november 1995, § 207. 
Senast reviderade den 7 juni 2011, § 131 
 
 
Linköpings kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ord-
ningslagen (1993:1617). 
 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
 
1 § Grundläggande bestämmelser om allmän säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap 

ordningslagen (1993:1617). 
 
 Nedanstående lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur 

den allmänna ordningen i Linköpings kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 
18 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av 
användningen av pyrotekniska varor. 

 
 
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; Lokala ord-

ningsföreskrifter för torghandeln i Linköpings kommun. 
 
 
3 § Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och nedanstående föreskrifter skall, med 

stöd av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med of-
fentlig plats: 

 
 - Vidingsjö motionsanläggning inkl motionsspår 
 - Kommunens allmänna badplatser 
 - Begravningsplatser 
 
 
4 § Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och 14 § i förevarande föreskrifter skall, 

med stöd av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas 
med offentlig plats: 

 - Stångån och Kinda kanal 
 - Göta kanal 
 - Svartån 
 - Motala Ström 

 
 Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och 16, 17 och 20 §§ i förevarande före-

skrifter skall, med stöd av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande område 
jämställas med offentlig plats: 

 - Motionsspår i Rydskogen 
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Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och 16 § i förevarande föreskrifter skall, 
med stöd av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande område jämställas 
med offentlig plats 

- Gamla Linköping, Valla fritidsområde, samt motionsspår i Olstorp, Ljungsbro,  
 
Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och 17 § i förevarande föreskrifter skall, 

med stöd av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande område jämställas 
med offentlig plats 

- Gamla Linköping och Valla fritidsområde 
 
5 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 10 § första stycket, 11 §,  

18 § och 19 § skall, i alla principiellt viktiga ärenden, kommunen ges tillfälle att yttra 
sig. 

 
 

Lastning av varor m m 
 
6 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åt-

gärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olä-
genheter genom damm, spill, dålig lukt eller onödigt hinder. 

 
 Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att räddningsvägar, brandposter, 

brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjäns-
tens arbete hindras. 

 
 

Schaktning, grävning m m 
 
7 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnads-

massor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på 
ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. 

 
 

Containrar 
 
8 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på offentlig 

plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshava-
rens 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 offent-
lig plats. 
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 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 närings-
idkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidka-
rens 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 polis-
myndigheten. 

 
 

Förtäring av alkohol 
 
Förtäring av alkohol 
 

§ 12  Alkoholdrycker med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent får inte förtäras 
på offentlig plats inom följande områden om inte tillstånd till servering föreligger: 

 

 Inom område som begränsas av Järnvägsgatan – Sturegatan – S:t Larsgatan – 
Vasavägen – Östgötagatan – Västra vägen – Storgatan – Drottninggatan – Nya 
Tanneforsvägen – Tullbron 

 

 Trädgårdsföreningen, inom ett område i anslutning till lekplatsen och boulebanan 
 

 Inom Resecentrum (centralstationen med därtill hörande busscentraler och an-
göringsytor) 

 

 Inom och runt Ekholmens centrum. 
------------------ 
 
Förbudsområden; se bilaga § 12  
 
Ändring antagen av Kommunfullmäktige den 7 juni 2011, § 131. 
Föreskrifterna har utkommit från trycket i Östergötlands läns författningssamling  
den 8 september 2011 och träder i kraft en vecka efter att de utkom från trycket.  

 

Ambulerande försäljning 
 
13 § Ambulerande försäljning får inte ske på följande platser i centrala Linköping: 
 
 - Tanneforsgatan, mellan Stora torget och Trädgårdstorget 
 - Den del av Stora torget som ej utgörs av salutorg 
 - Den del av Trädgårdstorget som ej utgörs av salutorg. 
 - Nygatan från Tanneforsgatan till Snickaregatan inklusive Lilla torget. 
 
 Förbudet gäller inte försäljning av stencilerade och tryckta skrifter samt välgören-

hetsmärken. 
 
 Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i 

anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd 
enligt 3 kap 1 § ordningslagen. 
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Badförbud 
 
14 § Bad är förbjudet på följande platser: 
 
 -  I och i anslutning till slussar och från broar längs Stångån och Kinda kanal 
 -  I och i anslutning till slussar och från broar längs Göta kanal 
 -  I närheten av markerade elkablar i Stångån, Kinda kanal och Göta kanal. 
 -  Vid vattenintag till kraftverk i Stångån, Svartån och Motala Ström. 

 

Hundar 
 
15 § 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 16 § och  
17 §. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person 
eller för polishund i tjänst. 

  
För beviljad och ordinerad rehab-hund gäller det som sägs i 16 § och 17 § endast vid 
allmänna badplatser och motionsspåren i Vidingsjö och Rydskogen. Sådan hund 
skall vara tydligt märkt så att det framgår att det är en rehab-hund och vem den till-
hör. 

 
 
16 § Hundar skall hållas kopplade på gatumark, torg, cykel- och gångbanor, kommunens 

allmänna badplatser, inom begravningsplatser samt i Trädgårdsföreningen, Domkyr-
koparken, Järnvägsparken, S:t Larsparken, motionsspåren i Vidingsjö och Rydsko-
gen, Gamla Linköping, Valla fritidsområde samt motionsspår i Olstorp, Ljungsbro, 

 Tikar skall under löptid hållas kopplade. 
 
 När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, 

adress och telefonnummer. 
 

 
17 § Föroreningar efter hundar skall plockas upp på gatumark, torg, cykel- och gångba-

nor, kommunens allmänna badplatser inom begravningsplatser samt Trädgårdsföre-
ningen, Domkyrkoparken, Järnvägsparken, S:t Larsparken, och motionsspåren i Vi-

dingsjö och Rydskogen, Gamla Linköping och Valla fritidsområde. 

 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
 
18 § Tillstånd av polismyndigheten krävs för att använda pyrotekniska varor inom det  

område i centrala Linköping som avgränsas av Järnvägsgatan - Sturegatan - 
S:t Larsgatan - Vasavägen - Östgötagatan - Västra vägen - Storgatan - Drottningga-
tan - Stångåns västra strand mellan Drottningbron och Tullbron. 
 
Utanför detta område är användning av pyrotekniska varor tillåten påskafton, val-
borgsmässoafton och nyårsafton från kl 18.00 till kl 03.00 dagen efter. 
 
Under övriga tider krävs tillstånd av polismyndigheten  

 
 

Skjutning med luftvapen m m 
 
19 § Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas utan tillstånd av polis-

myndigheten. 
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Ridning 
 
20 § Ridning får inte ske i kommunens motionsspår i Vidingsjö och Rydskogen, eller på 

kommunens allmänna badplatser och inom begravningsplatser. 
 

 

 

Avgift för att använda offentlig plats 
 
21 § 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. Avgiftens storlek fastställs av teknik- och samhällsbyggnads- 
nämnden. 

 
 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
 
22 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 6-9 §§, 10 § första 

stycket, 11 §, 12 §, 13 § första och andra styckena, 14 §, 16-20 §§ kan dömas till 
penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket i ordningslagen. 

 
 I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 
 
 
--------------- 
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            Bilaga § 3 
 
 
 

Förteckning: Kommunens allmänna badplatser 
 
Allmän badplats kan utgå genom beslut av kultur- och fritidsnämnden. 
 
 

Sjöbad Vreta kloster: 
 
 Svartåfors 
 Bergsbaden 
 Ljungsbaden 
 Sibborpsbadet 
 Hultsjön 
 Sandvik 
 
Sjöbad, Sturefors 
 
Sjöbad, Ammundebadet 
 
Sjöbad övriga: 
 
 Bestorp 
 Brokind 
 Johannelund 
 Hjulsbro 
 Hulta 
 Viggeby 
 Höversby 
 Kristineberg 
 Gammalkil 
 Bankekind 
 Stafsäter 
 Västerby 
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Bilaga § 12,  
karta över område i innerstaden med förbud mot alkoholförtäring: 
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Bilaga § 12,  
karta över område i Trädgårdsföreningen med förbud mot alkoholförtäring: 
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Bilaga § 12 

karta över område i Ekholmen med förbud mot alkoholförtäring: 
 
 
 

 


