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Regler för valaffischering
Beslut i kommunfullmäktige 2018-02-26 § 5

Regler för valaffischering i Sollefteå kommun
Sollefteå kommun meddelar politiska partier och andra organisationer tillstånd att inom
Sollefteå kommun, tidigast fem veckor före valdagen och senast en vecka efter valdagen
ha anordningar uppsatta för reklam, propaganda eller liknande ändamål inför valen till
riksdag, kommun, landsting samt Europaparlamentet.
Tillståndet gäller inom detaljplanelagt område i Sollefteå kommun.
För att sätta upp valaffischer på allmän plats krävs även polistillstånd.
För tillstånd gällande områden utanför detaljplanelagt område hänvisar Sollefteå kommun
till Länsstyrelsen i Västernorrlands beslut om anordningar uppsatta för reklam,
propaganda eller liknande ändamål inför valen.


Anordningar får sättas upp tidigast fem veckor före valdagen och ska tas ner av den
som ansvarar för anordningen senast en vecka efter valdagen.



Anordningar får inte placeras på vägmärken eller på trafikanordningar eller
kommunens gatubelysningsstolpar.



Anordningar får inte placeras i kurva, korsning eller cirkulationsplats eller i övrigt
så att sikten skyms för fordonsförare.



Anordningar ska placeras minst 20 meter från gatukorsning, samt minst 15 meter
från vägmärke, övergångsställe eller gångpassage.



Anordningarna ska placeras på ett avstånd om minst 3 meter utanför körbana,
cykelbana eller gångbana.



Anordningar ska ges sådan utformning att de inte kan förväxlas med vägmärke eller
trafikanordning.



Anordningar med stor mängd text får inte placeras så att de främst vänder sig till
fordonsförare.



Anordningar ska ägnas sådan tillsyn att de inte vållar nedskräpning i naturen.



Anordningarnas storlek får inte överstiga 4 kvadratmeter.



Anordningar får inte placeras utmed den del av Storgatan som är gågata i Sollefteå
tätort.



Medgivande ska inhämtas av annan markägare eller nyttjanderättshavare till den
mark där man planerar att sätta upp anordningarna där det inte är Sollefteå
kommuns mark.

Alla anordningar som inte är uppsatta enligt Sollefteå kommuns regler kommer att tas
ner. Tillståndshavaren ska ges möjlighet att ta ner affischer inom några timmar efter
tillsägelsen.

