
Beslut 

Datum Ärendebeteckning 
2022-05-16 258-3753-2022

Enligt Sändlista

Tillstånd att sätta upp valaffischer inom Kalmar län inför 
2022 års val till riksdagen samt region- och 
kommunfullmäktige

Beslut
Med stöd av 46 § väglagen (1971:948) och 6 § lagen med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814) meddelar 
länsstyrelsen de politiska partierna tillstånd att under tiden den 5 augusti 
till den 16 september 2022 ha affischer inför de allmänna valen uppsatta 
utmed allmänna vägar i Kalmar län. Tillståndet gäller utom 
detaljplanelagt område (inom sådana områden söks tillstånd hos 
respektive kommun) och under nedan angivna villkor

Villkor för beslutet

 Valaffischerna får inte sättas upp i vägområdet.

 Valaffischerna får inte sättas upp utmed motorvägar,
motortrafikleder, mötesfria landsvägar eller andra vägar och
gator med motsvarande standard och inte heller på broar över
sådana vägar eller gator.

 Valaffischer får inte placeras i kurvor, korsningar,
cirkulationsplatser, så att de skymmer vägmärken samt får inte
utformas så att de kan förväxlas med vägmärken eller
trafikanordningar.

 Storleken på affischerna bör inte överskrida 4 kvadratmeter.

 Valaffischerna bör placeras minst 75 meter från vägkorsningar
och cirkulationsplatser, minst 50 meter från vägmärken och
trafiksignaler och minst 5 meter från vägkanten.

 Valaffischer uppsatta på permanenta reklampelare eller
affischtavlor är undantagna från dessa måttkrav.

 Valaffischerna får tidigast sättas upp den 5 augusti och ska tas
ned senast den 16 september 2022.
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 Tillståndet gäller under förutsättning att markägarna lämnar sitt
medgivande.

Samråd har skett med den statliga väghållningsmyndigheten, Trafikverk 
Region Syd, som har tillstyrkt tillstånd med ovan nämnda villkor.

Övrigt
Kopia av detta beslut ska respektive partidistrikt sända ut för kännedom 
och beaktande till samtliga lokala organisationer inom partiet, som kan 
komma att delta i partiets valaffischering.

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon
010-223 80 00 eller via e-post kalmar@lansstyrelsen.se. Ange ärendets
diarienummer 3753-2022 i ämnesraden för e-post.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av chef för rättsenheten Anna Mäki med länsjurist 
Dastit Sheremeti som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia
Trafikverket
Polisen i Kalmar
Samtliga kommuner i länet

Sändlista
Alternativ för Sverige Landsbygdspartiet Oberoende
Bästa Alternativet Liberalerna Kalmar län
Centerpartiet Kalmar län Miljöpartiet de gröna
Framtid Kalmar Moderaterna Kalmar län
Framtid Kalmar län Partiet Nyans
Framtid Öland Socialisterna-Välfärdspartiet
Kommunistiska partiet Sverigedemokraterna
Kristdemokraterna Vänsterpartiet Kalmar län
Kristnavärdepartiet Westervikspartiet
Kustlandspartiet Ölandspartiet

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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