Allmänna riktlinjer för affischering inom Sollentuna
kommun
För offentlig plats gäller följande riktlinjer för affischering:
1. Affischer skall under hela affischeringsperioden hållas i vårdat skick. Affischerna
skall vara förankrade på ett sådant sätt att det inte finns risk för förflyttning vid t.ex.
kraftig vind.
2. Själva uppsättningen av affischer skall ske på ett trafiksäkert sätt samt utan störningar
för övriga trafikanter.
3. Största tillåtna storlek på affischer är 0,7m2. För banderoller är största tillåtna
storleken 4m2.
4. Trasigt affischmaterial skall omgående städas bort av uppsättaren senast 48 timmar
efter upptäck/påstötning skickats via epost till sökande. Affischer uppsatta utan
tillstånd kommer att tas ner på uppsättarens bekostnad. Även förstörda affischer som
inte tas bort av uppsättaren tas bort av TFK på uppsättarens kostnad.
5. Affischer/skyltar får inte placeras så sikt skyms i t.ex. korsningar, kurvor,

cirkulationsplatser, vid utfarter, inte heller närmare än 10 m innan eller efter
korsningar. Affischering får under inga omständigheter ske på trafikanordningar, t.ex.
vägmärken och trafiksignaler. Inte heller inom den del som används för trafikmärken,
eller 2 m från kant på hårdgjord yta.
6. Vid skyltning skall skyltar placeras på ett trafiksäkert sätt. Det skall vara minst 1 meter
mellan affischer som sätts upp på underlaget. Uppsättning och avlägsnande av
skyltmaterial skall ske utan åverkan på underlaget.
7. Affischering får inte ske runt träd. Dock får affischering ske på trädskydd av metall.
Uppsättning och avlägsnande av skyltmaterial skall ske utan åverkan på träd eller
övrig vegetation.
8. Affischering får heller inte ske i Rondeller, på flaggstänger, parkbänkar eller skymma
fönster, anslags- och informationsskyltar. Det är inte tillåtet att affischera på entréer
till kommunala verksamheter. Det är tillåtet att affischera på belysningsstolpar givet
att de står två meter från körbana. Ett enskilt parti får sätta upp ett par affischer per
belysningsstolpe och på varannan belysningsstolpe. Vid eventuellt underhållsarbete
kommer de skyltar som hindrar arbetet att tas bort och återmonteras ej.
a. Affischer som sätts upp på metallanordningar skall uppsättas med
plastbeklädda fästanordningar.
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9. Affischering får inte ske på t.ex. broräcken eller viadukter.
10. Uppsatt skyltmaterial skall tas bort av uppsättaren senast det datum som i
polistillståndet angivits som sista affischeringsdatum.
11. Affischering ska genomföras med hänsyn tagen till personer med
funktionsnedsättning.
12. I övrigt gäller Sollentuna kommuns lokala ordningsföreskrifter enligt §10.
Sollentuna kommun kan komma att ompröva sina riktlinjer eller genom tillståndsgivaren
återkalla tillstånd om olägenheter uppstår.
Riktlinjerna gäller endast för skyltning på offentlig plats, vid skyltning på privat
mark/fastighetsmark ansvarar uppsättaren själv för att erforderliga kontakter tagits
med berörd fasighetsägare.
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