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Enligt sändlista

Tillstånd att inom Värmlands län sätta upp valaffischer
inför 2019 års val till Europaparlamentet
Beslut
Med stöd av 46 § väglagen (1971:948) och 6 § lagen (1998:814) med
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning meddelar
Länsstyrelsen i Värmlands län de politiska partier som deltar i valet tillstånd
till valaffischering utmed allmänna vägar inom Värmlands län under
tidsperioden den 21 april – 2 juni 2019 med anledning av valet till
Europaparlamentet. Tillståndet gäller utom detaljplanelagt område. (Frågor
om affischering inom detaljplanelagt område avgörs av respektive kommun.)
För tillståndet gäller nedan angivna villkor och undantag.
1. Valaffischer ska ägnas sådan tillsyn att de inte vållar problem för
trafiksäkerheten eller vållar nedskräpning i naturen.
2. Valaffischer får inte sättas upp utmed eller på motorvägar,
motortrafikleder, mötesfria landsvägar (2+1-vägar), andra vägar eller
gator med motsvarande standard, på broar och broräcken över sådana
vägar eller på belysningsstolpar.
3. Valaffischer får inte placeras i kurvor, korsningar, cirkulationsplatser
eller inom vägområdet.
4. Valaffischer får inte placeras så att de blir siktskymmande för
fordonsförare eller så att de skymmer vägmärken.
5. Valaffischer får inte utformas så att de kan förväxlas med vägmärken
eller trafikanordningar.
6. Storleken på valaffischerna får inte överskrida 4 kvadratmeter.
7. Valaffischerna bör placeras
-

minst 75 meter från vägkorsningar och cirkulationsplatser

-

minst 50 meter från vägmärken och trafiksignaler

Postadress: Länsstyrelsen Värmland, 651 86 KARLSTAD Besöksadress: Våxnäsgatan 5
Telefon: 010-224 70 00 (växel) Fax: 010-224 71 10 E-post: varmland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/varmland

Sida

LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND

-

BESLUT

2(4)

Datum

Referens

2019-04-16

523-3818-2019

minst 5 meter från motorfordons vägkant eller 2 meter från GCbanas vägkant, dock inte i vägområdet (med vägområde avses
vägbana (körbana + vägren), innerslänt, dike och bakslänt.)

8. I de fall kommunen är väghållare ska samråd ske med aktuell
kommun (den kommunala nämnd som enligt väglagen fungerar som
väghållningsmyndighet).
Samråd har skett med Trafikverket Region Väst.
Upplysning
Tillståndet förutsätter att respektive markinnehavare har medgivit att
affisch(er) får sättas upp. Trafikverkets driftentreprenörer kan komma att
avlägsna affischering som bryter mot ovanstående punkter.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av chefsjurist Göran Wirdéus med länsjurist Sebastian
Lindstrand som föredragande.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Sändlista
Partier
Socialdemokraterna, expeditionen@karlstad.sap.se
Centerpartiet, varmland@centerpartiet.se
Feministiskt initiativ, info@feministisktinitiativ.se
Kristdemokraterna, info@kristdemokraterna.se
Liberalerna, varmland@liberalerna.se
Miljöpartiet de gröna, varmland@mp.se
Moderaterna, varmland@moderat.se
Piratpartiet, info@piratpartiet.se.
Sverigedemokraterna, varmland@sverigedemokraterna.se
Vänsterpartiet, varmland@vansterpartiet.se
Myndigheter
Trafikverket Region Väst, trafikverket@trafikverket.se
Polismyndigheten Region Bergslagen, registrator.bergslagen@polisen.se
Samtliga kommuner i länet

Bilaga 1
LÄNSSTYRELSEN
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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 Värmlands län, 651 86 Karlstad. Du kan även skicka in överklagandet via
e-post till varmland@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
varmland@lansstyrelsen.se eller telefon 010-224 70 00. Ange diarienummer för beslutet.

