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Regler för valaffischering och
valstugor
Valaffischering utgör ett särfall som delvis följer andra principer än reklam i vanlig bemärkelse.
Som stödjande dokument till dessa regler har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram
riktlinjer för valaffischering och uppställning av valstugor som bland annat innehåller lämpliga
platser för valaffischering med tillhörande kartor.

Regler för valaffischering
•

Tillstånd för offentlig plats ska sökas hos polismyndigheten i god tid före valaffischering.

•

Tillstånd från markägare krävs för uppsättning på privat mark.

•

Samråd vid uppsättningen ska ske med väghållare samt polismyndighet.

•

Valaffischer får sättas upp max fem (5) veckor innan val, och skall vara borttagna senast en
(1) vecka efter valdagen.

•

Valaffischer ska utformas så att de inte kan förväxlas med vägmärke eller trafikanordning.

•

Valaffischer med stor textmängd får inte placeras så att de främst vänder sig till
fordonsförare.

•

Tillsyn av valaffischerna ska ske regelbundet så de inte vållar nedskräpning i området.

•

Valaffischering får inte ske på väg- eller trafikanordningar (tex belysningsstolpar,
vägmärken, trafiksignalstolpar).

•

Valaffischer får inte placeras så att sikten skyms för fordonsförare.

•

Valaffischering får inte göras på busskurer, broar, i tunnlar eller andra typer av
anläggningar för vägdrift och teknisk försörjning.

•

Valaffischer får inte sättas upp utmed motorväg, motortrafikled eller annan väg/gata av
motsvarande standard.

•

Valaffischer får inte placeras på flytetyg på sjöar eller vattendrag.

Valaffischering inom område med detaljplan
• Tillåtet upp till Fullsize i liggande format (118,5 x 326 cm)
•

Tillåtet i stående format upp till Eurosize (326 x 118,5 cm)

•

Tillåtet med max 1 i bredd om de är i Fullsize storlek

•

Tillåtet med max 2 i bredd om de är i Eurosize storlek liggande eller stående

•

Affischer uppsatta på permanenta reklampelare eller affischtavlor undantas.

•

Valaffisch placeras minst 15 meter från gatukorsning, minst 10 meter från vägmärke eller
trafikanordning och minst 1 meter från kantsten samt om valaffisch med större format
medges (max 12 m²) ska avståndet från vägkant ökas till 10 – 20 meter beroende på
affischens storlek.

•

Max 3 mindre affischer efter varandra tillåts per parti och plats.

Valaffischering inom område utan detaljplan
• Storleken på valaffisch (tavla) bör inte överstiga cirka 4 m².
•

Valaffisch placeras minst 75 meter från vägkorsning, minst 50 meter från vägmärke eller
trafikanordning och minst 5 meter från vägkant samt om valaffisch med större format
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tillåts (max 12 m²), ska avståndet från vägkant ökas till 10 - 20 meter beroende på
affischens storlek.
•

Max 3 mindre affischer efter varandra tillåts per parti och plats.

Regler för valstugor
•

Tillstånd för uppställning av valstuga ska sökas hos polismyndigheten i god tid före
valaktiviteten.

•

Valstugan får ställas upp max fem (5) veckor innan val (eller större informationskampanjer
med brett allmänintresse).

•

Markyta som upplåts för valstuga eller motsvarande är på Stortorget mot Köpmangatan
enligt karta i riktlinjerna.

•

1 stuga/parti.

•

Storleken på valstuga eller motsvarande är max 15 kvadratmeter och med en utvändig
takhöjd på av högst 3,5 meter från marken.
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