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KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING
2018:3 - 200

Riktlinjer för valaffischering och 
valstugor/väderskydd i Flens kommun

Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-19 § 82
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Valaffischering utgör ett särfall som delvis följer andra principer än reklam i vanlig bemärkelse. 
Riktlinjerna grundar sig i Väglagen (1971:948) och Lagen om särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning (1998:814). Riktlinjerna gäller inte anordningar för vilka bygglov krävs. 
De gäller heller inte sådana åtgärder avseende skyltar och ljusanordingar som inte kräver bygglov 
efter beslut i enlighet med 9 ka. 7§ första stycket Plan- och bygglagen (2010:900).

För valaffischering gäller nedanstående riktlinjer.
● tillstånd ska sökas hos polismyndigheten i god tid före valaffischering på offentlig plats,
● tillstånd från markägare krävs för uppsättning på övrig mark,
● samråd vid uppsättningen ska ske med väghållare (vägförvaltning, stat och kommunen) samt

polismyndighet,
● valaffischer får sättas upp tidigast fem (5) veckor innan val, och skall vara borttagna senast 

en vecka efter valdagen,
● valaffischer får inte sätts upp utmed motorväg, motortrafikled eller annan väg/gata av

motsvarande standard samt,
● valaffischering får inte ske på väg- eller trafikanordningar (exempelvis belysningsstolpar,

vägmärken, trafiksignalstolpar),
● valaffischer får inte placeras i kurva, korsning, cirkulationsplats eller i övrigt så att de 

skymmer vägmärken eller att sikten för fordonsförare skyms, 
● 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 så de inte vållar nedskräpning i området eller naturen,
● valaffischering får inte göras på busskurer, broar, i tunnlar eller andra typer av anläggningar

för vägdrift och teknisk försörjning,
● valaffischer får inte placeras på flytetyg på sjöar eller vattendrag,

Valaffischering inom område med detaljplan
●  tillåta upp till Fullsize i liggande format (118,5 x 326 cm),
●  tillåta upp till Eurosize i stående format (326 x 118,5 cm),
●  med max 2 i bredd om de är i Eurosize storlek liggande eller stående,
●  med max 1 i bredd om de är i Fullsize storlek, här undantas affischer uppsatta på 

permanenta reklampelare eller affischtavlor,
●  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,
●  att max 3 mindre affischer efter varandra tillåts per parti och plats,

Valaffischering utom område med detaljplan
● storleken på valaffisch (tavla) får inte överstiga 4 m²,
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● 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 medges (max 12 m²,) ska avståndet från vägkant ökas till
10-20 meter beroende på affischens storlek,

● att max 3 mindre affischer efter varandra tillåts per parti och plats.

Nedan följer lämpliga platser (16 st) för valaffischering i kommunen med numrerade 
kartbilagor. OBS! På privat mark krävs godkännande av markägaren!

Flen – bilaga 1
- Drottninggatan – Variagatan
- Brogatan – Rundvägen
- Norra Kungsgatan – Bo Hammarsköldsväg
- Väg 55/57 mitt för Agripro från Katrineholm
- Väg 55/57 vid Vattenverket

Malmköping – bilaga 2
- Hyltingevägen – Kovavägen
- Landsvägsgatan – Skolgatan

Hälleforsnäs – bilaga 3
- Flensvägen – Ölmtorpsvägen – Kattkärrsvägen
- Centralvägen – Backgatan

Sparreholm – bilaga 4
- Nyköpingsvägen – Åsgårdsvägen
- Landsvägsgatan – Hembygdsgård

Mellösa – bilaga 5
- Sockenvägen – Mariebergsvägen
- Sockenvägen (vid transformatorstatonen, norra in-/utfarten)

Bettna – bilaga 6
- Oppundavägen – Skiftesvägen

Vadsbro – bilaga 7
- Vadsbrovägen – Storängsvägen

Skebokvarn – bilaga 8
- Sparreholmsvägen (vid busshållsplatsen)
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Valstugor, samt andra väderskydd exempelvis tält 
Samhällsbyggnadsnämndens anvisningar för upplåtelse av valstugor grundar sig på vad som är
praktiskt (utrymme), vår erfarenhet (tidigare val), estetiskt (passar in i miljön),
tillgänglighet och bestämmelser (PBL) och lyder som följande:

● tillstånd för uppställning av valstuga/tält ska sökas hos polismyndigheten i god tid före
valaktiviteten,

● valstugan/tält får ställas upp max fem (5) veckor innan val (eller större 
informationskampanjer
med brett allmänintresse).

● storleken på valstuga/tält eller motsvarande är max 15 kvadratmeter och med en utvändig
takhöjd på av högst 3,5 meter från marken,

För användande av offentlig plats gäller Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Flens kommun 
samt Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats.

Vid placering av valstugorna/tält ska tillståndshavaren tänka på att:
- samsas med de andra partierna om utrymmet,
- placera ut valstugorna under tid för ”lågtrafik” (ej mellan kl 12.00–18.00),
- hålla valstugor eller motsvarande samt området runt i vårdat skick,
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