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Beslut
Datum
2022-02-23

Ärendebeteckning
258-2564-2022

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Tillstånd att inom Norrbottens län sätta upp valaffischer
inför 2022 års val till riksdag samt region- och
kommunfullmäktige
Beslut
Med stöd av 46 § väglagen och 6 § lagen med särskilda bestämmelser
om gaturenhållning och skyltning meddelar Länsstyrelsen i
Norrbottens län de politiska partier som deltar i något av de
rubricerade valen tillstånd till affischering utmed allmänna vägar inom
Norrbottens län under tidsperioden den 14 augusti-18 september 2022
med anledning av de allmänna valen. Tillståndet gäller utom
detaljplanelagt område (inom sådana områden söks tillstånd hos
Polisen eller i förekommande fall hos respektive kommun).
Följande villkor gäller för tillståndet.

Postadress:971 86 Luleå



Valaffischer får inte sättas upp utmed motorvägar,
motortrafikleder och mötesfria landsvägar (”2+1-väg”) och
inte heller på broar över sådana vägar.



Valaffischer får inte placeras i kurvor, i cirkulationsplatser
eller i övrigt så att sikten skyms för fordonsförare och bör
placeras minst 75 meter från vägkorsningar och
cirkulationsplatser, minst 50 meter från vägmärken och
trafiksignaler samt minst 5 meter från vägkanten, dock inte
inom vägområdet.



Valaffischer får inte ges sådan utformning att de kan förväxlas
med vägmärken eller trafikanordningar.



Valaffischers storlek får inte överskrida 4 m2 (kvadratmeter).



Valaffischer ska tas ned senast den 18 september 2022.



Valaffischer ska ägnas sådan tillsyn att de inte vållar
nedskräpning.

Telefon: 010-225 50 00

E-post: norrbotten@lansstyrelsen.se

Webb: lansstyrelsen.se/norrbotten
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I de fall kommunen är väghållare ska samråd ske med aktuell
kommun (den kommunala nämnd som enligt väglagen
fungerar som väghållningsmyndighet).



Vardera av de politiska partierna ansvarar för att partiets
valaffischer tas ner innan utgången av ovan angivna
tidsperioder.

Beskrivning av ärende och motivering till beslut
Av 6 § lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning får tavla, skylt, inskrift eller därmed
jämförlig anordning för reklam, propaganda eller liknande ändamål
inte finnas varaktigt uppsatt utomhus utan tillstånd av regeringen eller
statlig (länsstyrelsen) eller kommunal myndighet som regeringen
bestämmer.
Enligt 46 § väglagen (1971:948) får inte utan länsstyrelsens tillstånd
skyltar eller andra anordningar för propaganda finnas uppsatta
utomhus inom ett avstånd av 50 meter från ett vägområde. I samband
med tillstånd får länsstyrelsen lämna de föreskrifter som behövs med
hänsyn till trafiksäkerheten.
Länsstyrelsen finner att det är lämpligt att meddela ett generellt
tillstånd med ovan angivna föreskrifter för 2022 års val till riksdag
samt region- och kommunfullmäktige.

Information
Tillståndet gäller under förutsättning att markägaren har medgett att
affisch får sättas upp.

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon
010-225 50 00 eller via e-post norrbotten@lansstyrelsen.se. Ange
ärendets diarienummer 2564-2022 i ämnesraden för e-post.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av chefsjurist Karin Hansson med handläggare
Josefine Liljenfeldt som föredragande.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Kopia till
Partier som deltar i val till riksdag, region- eller kommunfullmäktige i
Norrbottens län
Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se
Polismyndigheten Region Nord, registrator.nord@polisen.se
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Samtliga byggnadsnämnder i länet
Samtliga valnämnder i länet
Post- och inrikes tidningar

Bilagor
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten
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Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Ni kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten
Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga
beslutet hos förvaltningsrätten.
Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Norrbotten antingen via e-post;
norrbotten@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Norrbotten, 971 86
Luleå.
Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den
dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era
synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det förvaltningsrätten som
beslutar om tiden kan förlängas.
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom
tre veckor från den dag då beslutet meddelades.
Ert överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur ni vill att beslutet ska ändras.
 Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.
Skriv också följande uppgifter, om ni inte tidigare lämnat dem:
 Person- eller organisationsnummer.
 Telefonnummer där ni kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett
hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det).
 E-postadress.
 Annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå er.
Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior
på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större
än 15 MB via e-post.
Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress
och telefonnummer.
Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post,
norrbotten@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-225 50 00. Ange
diarienummer 2564-2022.

