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Beslut
Datum
2022-03-22

Ärendebeteckning
258-2211-2022

Se sändlista

Tillstånd att inom Jämtlands län sätta upp valaffischer
inför 2022 års val till riksdagen samt region- och
kommunfullmäktige
Beslut
Med stöd av 46 § väglagen (1971:948) och 6 § lagen (1998:814) med
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning meddelar
Länsstyrelsen Jämtlands län de politiska partier som deltar i något av
de rubricerade valen tillstånd till valaffischering utmed allmänna
vägar inom Jämtlands 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 respektive kommun).
Följande villkor gäller för tillståndet.


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, cirkulationsplatser
och backkrön, 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).



Valaffischerna ska ses över så att de inte rubbas ur sitt läge och
orsakar problem för trafiksäkerheten eller nedskräpning på
allmän väg.

Postadress:831 86 Östersund

Telefon: 010-225 30 00

E-post: jamtland@lansstyrelsen.se

Webb: lansstyrelsen.se/jamtland
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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).



Valaffischer ska tas ned senast den 18 september 2022.

Samråd har skett med den statliga väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Mitt, som tillstyrkt tillstånd enligt ovan.

Information
Tillståndet förutsätter att vederbörande markägare har medgivit att
affisch(er) får sättas upp.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av jurist Lovisa Falkesjö med förvaltningshandläggare Malin Persson som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Sändlista
1. Trafikverket Region Mitt, trafikverket@trafikverket.se
2. Bergs kommun, bergs.kommun@berg.se
3. Bräcke kommun, bracke@bracke.se
4. Härjedalens kommun, kommun@herjedalen.se
5. Krokoms kommun, krokoms.kommun@krokom.se
6. Ragunda kommun, kundcenter@ragunda.se
7. Strömsunds kommun, kommun@stromsund.se
8. Åre kommun, kundtjanst@are.se
9. Östersunds kommun, kundcenter@ostersund.se
10. Polismyndigheten, registrator.nord@polismyndigheten.se
11. Partier som deltar i val till riksdag, region-eller kommunfullmäktige i Jämtlands län

