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Miljö och Samhällsbyggnad 

Gata, trafik och park 
 

 

 

 

 

Riktlinjer för affischering på offentlig plats 
 

Riktlinjerna gäller för affischering på offentlig plats, det vill säga gator, vägar, torg, parker 

och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats. 

 

Om du vill använda offentlig plats för att affischera måste du ha polisens tillstånd. 

Polismyndigheten har rätt att återkalla tillståndet för den som inte rättar sig efter tillsägelse. 

Polismyndigheten har också rätten att utfärda vite för den som bryter mot anvisningar eller 

placerar ut affischer utan tillstånd. 

 

Tillståndet måste alltid sökas innan offentlig plats tas i anspråk. Tillståndsansökan lämnas in 

hos polisen som i sin tur hämtar in yttrande från handläggaren på kommunen. En bedömning 

sker i varje enskilt fall innan tillstånd kan beviljas. 

 

Affischering får endast göras om det gäller ett arrangemang av tillfällig art. Som exempel 

kan nämnas cirkus, vårmarknad, allmänna val eller liknande. 

 

Affischering får inte ske vid huvudleder och inte heller på vägmärkesskyltar eller stolpar för 

trafiksignaler. 

 

Affischer får endast sättas upp på belysningsstolpar. 

 

Storleken på affischen får vara maximalt 50 cm x 70 cm. 

 

Affischerna får inte sättas upp så att de utgör hinder för eller riskerar att skada människor. 

De får inte heller skymma sikten (speciellt i korsningar, vid övergångsställen och 

cykelöverfarter). 

 

Affischerna får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gång eller cykelbana på lägre höjd 

än 2,5 m eller över en körbana på lägre höjd än 4,6 m. 

 

Affischerna ska senast vid tillståndstidens utgång vara borttagna och platsen återställd i 

förutvarande skick. 
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Utdrag ur Lokala ordningsföreskrifter för Eslövs kommun 

Affischering 

11 § 

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas 

upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. 

Att använda träd för ändamålet är helt förbjudet. 

 

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande 

anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare 

att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på 

byggnad där rörelsen finns. 
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