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Regler för användning av offentlig plats för valstugor med
mera
Allmänna villkor
•
•
•

•

•

•
•
•

Valstugor och valtält ska placeras enligt skiss som följer med polistillståndet.
Stugorna får vara upp till 4 x 2,5 meter och tälten 3 x 3 meter.
Placering av valstuga kräver tillstånd för att använda offentlig plats medan
valkampanjer/opinionsyttringar kräver tillstånd för allmän sammankomst.
Ansökan görs i båda fallen hos Polismyndigheten, som debiterar en avgift för
detta.
Gång- och fordonstrafik får inte hindras att passera det upplåtna området, om
inte annat specificeras i yttrande från Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund (NVK).
Framför valstugan/valtältet får, om inget annat framgår av skissen, en liten yta
användas för uppställning en beachflagga, samt en rullstolsramp där det
behövs.
Försäljning får inte bedrivas inom det upplåtna området.
Gatumöbler som exempelvis soffor, papperskorgar eller trafikskyltar får inte
flyttas eller tas bort.
Ansvarig anordnare, i polistillståndet angiven med namn och telefonnummer,
ska finnas tillgänglig då arrangemanget pågår.

Säkerhet
•

•

•

Brandposter, brunnar, nedstigningsschakt, avstängningsventiler, kopplingsskåp,
offentlig belysning och vägtrafikmärken får inte blockeras, övertäckas eller
skymmas.
Sladdar och kablar som eventuellt korsar gång- och körbana ska hängas upp på
minst 4,5 meters höjd över gångbana och minst 6,0 meter över körbana. Om
de ligger på gångbana eller på andra ytor som gående ska passera, ska de täckas
med halkfri kabelränna. Kabelrännan ska vara försedd med gul kontrastrand
för att underlätta för personer med nedsatt syn.
Linor, kablar och liknande får inte fästas i träd, belysningsstolpar, trafikstolpar
eller liknande.

Skötsel


Ingen åverkan får göras på hårdgjorda ytor eller på grönytor samt kommunens
anläggningar.
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Tillståndshavaren svarar för städning inom det upplåtna området och inom det
närområde som påverkas. Avfall ska forslas bort utan dröjsmål.
Gräsytor, parkvägar och torg får inte användas för transporter till och från
anvisad plats för valstugorna/tälten, och inte heller för upplag eller parkering.
Inga motorfordon får ställas upp inom det upplåtna området utan särskilt
tillstånd. Om fordon måste användas ska dispens sökas hos Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK).

Återställning


När uppställningen av stugorna/tälten upphör ska platsen och dess närområde
lämnas väl städad och fri från anordningar. Städning eller återställning som inte
utförs av tillståndshavaren till av kommunen godkänt skick, kan komma att
utföras av staden på tillståndshavarens bekostnad.

Återkallande


Om platsen inte ska användas under hela eller delar av den tillståndsgivna tiden
måste tillståndshavaren återkalla polistillståndet, det vill säga skicka tillbaka
tillståndsbeviset till Polismyndigheten med en notering om att tillståndet
återkallas. Begäran ska dateras och skrivas under av tillståndshavaren.

Skador/kostnader




Ansvarig anordnare är ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen för skador på
mark och egendom eller som drabbar tredje man och som vållas uppsåtligen
eller av vårdslöshet.
Norbergs kommun påtar sig inga kostnader i samband med upplåtelsen.

Tidpunkter för valaffischering och valstugor




Tillstånd till uppställning av valstugor samt valaffischering tillstyrks normalt för
en period om fyra veckor före valdagen och ska tas bort senast en vecka efter
valdagen.
Affischtavlorna ska vara förankrade så att de inte blåser omkull och ska under
tiden som de sitter uppe kontrolleras så att de är i ordentligt skick. Storleken på
valaffisch bör inte överstiga 3 meter i längd och ungefär 1 meter i höjd.
Affischer uppsatta på permanenta reklampelare eller affischtavlor är
undantagna från dessa måttkrav.

Upplåtna platser


Kartbilagor visar upplåtna platser för valstugor och valaffischer.
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Vill du veta mer?
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Hemsida: www.nvk.fagersta.se
E-postadress: nvk@nvk.fagersta.se
Telefonnummer: 0223-446 00
Norbergs kommun
Hemsida: www.norberg.se
E-postadress: info@norberg.se
Telefonnummer: 0223-290 00
Polismyndigheten i Västmanlands län
Hemsida: www.polisen.se
E-postadress: registrator.mitt@polisen.se
Telefonnummer: 114 14
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Kartbilaga: Placering av valstugor i Norbergs kommun
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Kartbilagor: Placering av valaffischer i Norbergs kommun

6(9)

1. Intill Fagerstavägen
2. Intill Järnvägsgatan
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3. Intill Hedemoravägen
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4. Vid bangolfen intill korsningen Järnvägsgatan –Engelbrektsgatan
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5. Karbenning

