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Tillstånd att inom Uppsala län sätta upp valaffischer inför 2019 års val 
till Europarlamentet 

Beslut
Med stöd av 46 § väglagen (1971:948) och 6 § lagen (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning meddelar Länsstyrelsen i Uppsala län 
de politiska partier som deltar i valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019 tillstånd 
till valaffischering utmed allmänna vägar inom Uppsala län under tidsperioden den 
7 maj – 3 juni 2019. Tillståndet gäller utom detaljplanelagt område (inom detalj-
planelagda områden söks tillstånd hos respektive kommun). 

Följande villkor gäller för tillståndet:

 Valaffischer får inte sättas upp utmed motorvägar, motortrafikregler och mötesfria 
landsvägar (”2+1-väg”) och inte heller på broa 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 m från vägkorsningar och 
cirkulationsplatser, minst 50 m från vägmärken och trafiksignaler samt minst 5 m från 
vägkanten.

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

 Valaffischers storlek får inte överskrida 4 m².
 Valaffischer ska tas ned senast den 3 juni 2019.
 Valaffischer ska ägnas sådan tillsyn att de inte vållar nedskräpning.
 I de fall kommunen är väghållare ska samråd ske med aktuell kommun (den kommunala 

nämnd som enligt väglagen fungerar som väghållningsmyndighet).
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Beslutet har fattats av chefsjurist Cecilia Magnusson med länsjurist Erika Rydgren som 
föredragande.

Denna handling är godkänd i Länsstyrelsens elektroniska system och saknar därför namnunderskrift

Upplysning
Tillståndet förutsätter att berörd (-a) fastighetsägare har medgett att affisch (-er) får sättas 
upp.

Bilaga
Hur man överklagar hos Förvaltningsrätten i Uppsala.

Sändlista
Enköpings kommun
Heby kommun
Håbo kommun
Knivsta kommun
Tierps kommun
Uppsala kommun
Älvkarleby kommun
Östhammars kommun

Kopia
eskilstuna@trafikverket.se
registrator.mitt@polisen.se

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga

Så här överklagas beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
förvaltningsrätten. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till 
Länsstyrelsen i Uppsala län,  751 86 Uppsala. Du kan även skicka in överklagandet via e-
post till uppsala@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om 
överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till förvaltningsrätten.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du 
fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt 
överklagande kan du be om att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen 
till att du överklagar. Sedan är det förvaltningsrätten som beslutar om tiden kan förlängas 
eller inte.
Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet dock ha 
kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla:
 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer 
 hur du vill att beslutet ska ändras
 varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:
 personnummer
 adress till bostaden
 telefonnummer där du kan nås
 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till 

dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du skicka med 
kopior på dessa.

Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress 
och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen på e-post till 
uppsala@lansstyrelsen.se eller telefon 010-223 30 00. Ange diarienummer för beslutet.
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