ffi

I

BESLUT

trfl
ffiE

Datum

Diarienummer

2018-02-23

20r-24s9-2018

Länsstyrelsen

{'t

Nqrrbetten

¡J

í:-ítiil

l'\

4)

(3)

sen

2ûî8 -r33- t

r'*,.

{

g

2

¿l<s L

AffÏschering i samband med RKl-valen den 9 september 2018 i
Norrbottens län
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att lämna tillstånd

till affischering inftir

rubricerade val 2018.

Affïscher far vara uppsatta inom Norrbottens låin under tidsperioden från den 5 augusti
till och med den 16 september 2018.
Tillstånden gäller inte inom områden där det finns detaljplan samt inom vägområden där
kommunen är vãghållare. Inom de båda undantagna områdena meddelas tillstånd av
kommun och/eller Polismyndigheten.

Föreskrifter
a

Affischer fär inte uppsättas utmed motorväg, motortrafikled, mötesfria landsvägar
eller andra vâgar eller gator med motsvarande standard och inte heller på broar över
sådana vâgar eller gator.

a

Affischer ffir inte placeras i kurva, korsning eller cirkulationsplats eller i övrigt
sikten für fordonsfürare sþms.

a

Affischer ska ges en sådan utformning att de inte kan ftirväxlas med vägmärken
eller trafikanordningar.

a

Affischer med stor textmängd für inte placeras så att de främst vänder sig till for-

så

att

donsftirare.

POSTADRESS

971 86

a

Affischer ska placeras minst 75 meter från vägkorsning och cirkulationsplats, minst
50 meter från vägmärke och trafiksignal och minst 5 meter från vägkant.

a

Storleken på affischerna

a

Markägaren ska ha lämnat medgivande till affischeringen.

a

Samråd ska ske medväghållare och Polismyndighen ftire uppsäthring av affisch.

a

Affischer ska ägnas sådan tillsyn att de inte vållar nedskräpning i naturen.

BESOKSÁDRESs

LULEÅ

Stationsgatan 5
'l

Ër inte överstiga 4 m2.

TELEFON

TELEFAX

010-2255000

092Ð-228411

E-POST

-Page nprrboften@lansstyrelsen.se
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INTERNET
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Datum

Diarienumme¡

2018-02-23

20t-2459-2018

Länsstyrelsen

Norrboüen

Vardera av de politiska partierna ansvarar fiir att partiets valafÍischer tas ner innan
utgangen av ovan angivna tidsperioder.

Redogörelse fÌir ärendet och motivering
Av 6 $ lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och sþltning
fàr tavla, sþlt, inskrift eller därmed jämforlig anordning ftir reklam, propaganda eller
liknande ändamål inte finnas varaktigt uppsatt utomhus utan tillstånd av regeringen eller
statlig (länsstyrelsen) eller kommunal myndighet som regeringen beståimmer.

Enligt 46 $ väglagen(197L:948) får inte utan länsstyrelsens tillstånd sþltar eller andra
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ett vägområde. I samband med tillstand får länsstyrelsen lämna de foreskrifter som
behövs med hänsyn till trafiksäkerheten.

Länsstyrelsen finner att det ?ir lämpligt att meddela ett generellt tillstånd med angivna
fijreskrifter fìir riksdags-, kommun- och landstingsvalet den 9 september 2018.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Luleå. I bilagan finns närmare
upplysningar om hur man gör. '
De som deltagit i länsstyrelsens beslut

Beslut i detta ärende har fattats av chefsjurist Karin Hansson efter ftiredragning av jurist
Tobias Sundberg.

Karin Hansson

Tobias Sundberg

Bilaga:
Hur man överklagar
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Län5styrelsen

Nqrrbotten

Kopia till:
Socialdemokratema

Moderata Samlinsspartiet
Miliöoartiet de Gröna
Folkpartiet
Centerpartiet
Vänstemartiet Norrbotten
Kristdemokratema
Framtid i Jokkmokks kommun
Kalixpartiet
Kirunapartiet

Knegarkampanjen
Kommunistema
Kommunisterna

973 34 Luleå

Mideårdsväeen l1 B
Storgatan 11
Stationssatan 38, 1 tr
Lulsundsgatan34B

97238 Luleå
97232 Luleå
972 4I Luleå
97108 Luleå
972 4I Luleå
97239 Luleå
96231Jokkmokk
952 63 Kalix

Box 256
Lulsundssatan 13
Tulleatan 31 B
c/o Roland Boman
c/o Aimo Suomela
Föreningsgatan 19

c/o Tommy
Hiertbere
Toreet 9
c/o Göran Kieri

Stockssatan

1

Knektväeen 17

98I32 Kiruna
HermelinsgatanTí C

98133 Kiruna
983 32 Malmberget
984 3I Pajala

Rotesången 7
Landsbygdspartiet Oberoende

c/o Erland Nilsson

Böle 107

95591 Raneå

Norrbottens Frihandelsparti

c/o Björn Mattila

Östmans väg 13

953 34 Haparanda

Norbottens

Drottninggatan 13

sj

ukvårdsparti

Piratpartiet
Rätfvisepartiet

So

cialisterna

961 35 Boden

Box 307

l0l

Box

97104 Luleå
962 33 Jokkmokk

104

26 Stockfiolm

Samernas väl

c/o Karin Wannar

Laxstieen 12

Sveriges Kommunistiska Parti

c/o Amold Stenman

Duvhöksgatan

c/o Ragnhild Svonni

Södra Stallvägen 8

98134 Kiruna

Box 20085
Matarengivägen 53
Box 809
Box 50135

104 60 Stockholm

1

94l64Piteåt

(SKP)
S

ámelish-r/S amelistan

Partipo litiskt obunden

Sverigedemokraterna
Övertorneås Fria Altemativ

Trafikverket
Polismyndigheten i Norrbotten
Naturvårdsverket
Samtliga byggnadsnämnder i länet
Samtliea valnämnder i länet
Post- och inrikestidningar

c/o Jörsen Ekersund
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957 3l Övertorneå
971 25 Luleå
973 24 Luleå
106 48 Stockholm

Länsstyrglsen

Norrbotten

HI]RMAN öVERKLA.GAR
Om Ni

vill

överklaga länsstyrelsens beslut ska

Ni skriva till
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Länsstyrelsen i Norrbottens liä;n,97l86

LIILEÅ

För att Ert överklagande ska kunna prövas måste överklagandet ha kommit in till
länsstyrelsen inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet. Länsstyrelsen
skickar därefter överklagandet till Förvalûringsrätten i Luleå.
Om en kommun, myndighet eller annan part som foreträder det allmänna överklagar
beslutet räknas emellertid tiden från beslutets datum.

Ni

*
*
*

ska i Ert överklagande ange

vilket beslut Ni överklagar (ürendets diarienummer och beslutsdag),
hur Ni vill att beslutet ska ändras och varftir,
Ert narnn, postadress och telefonnummer.

Ni

ska underteckna Ert överklagande. Om Ni anlitar ombud kan istället ombudet
underteok'na överkiaganciet. i så faii ska ffriimakt bifogas.

Om Ni behöver yfterligare upplysningar om hur man överklagar kan Ni vända Er
länsstyrelsen, telefon 010-225 50 00.
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