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Vedlegg 1  

 

Bestemmelser om skilt og reklameinnretninger 
(Dette er en detaljering av bestemmelsenes pkt.4.1.3.)   

 

REKLAMEINNRETNINGER. OMRÅDEHENSYN 
1.1. Kommunen kan selv utarbeide eller kreve utarbeidet en samlet skiltplan for et avgrenset 

område. 

 

1.2. I åpent naturlandskap, kulturlandskap, parker og friområder må det ikke oppføres frittstående 

reklameskilt. 

 

1.3. Innenfor særpregede og historisk interessante miljøer må det ikke oppføres frittstående 

reklameinnretninger som ikke er tilpasset miljøets karakter og historie. 

 

1.4. I sentrale områder tillates ikke frittstående reklameinnretninger som ikke er utformet spesielt 

for å passe inn.  

 

1.5. I rene boligområder må det ikke føres opp reklameinnretninger. 

 

1.6. På parkeringsplasser, rivningstomter o.l. kan reklameinnretninger ikke føres opp dersom 

plasseringen ikke tar hensyn til stedlige forhold. 

 

1.7. Lysreklame må ikke oppføres, med unntak av i områder regulert til forretninger, og ellers i 

områder som kommunen har bestemt. Lysreklame som er til sjenanse for boliger tillates ikke. 

 

 

FORMINGSKRITERIER 
2.1. Skilt- og reklameinnretninger skal ha en god estetisk utforming både i seg selv og i forhold til 

omgivelser og plassering, jf. pbl § 29-2. De skal ikke virke skjemmende eller sjenerende i seg selv 

eller i forhold til omgivelsene eller trafikken, eller i strid med ønsket utvikling i kommunen, jf. 

pbl § 30-3 første ledd.  

 

2.2. Skilt- og reklameinnretninger skal ha moderat størrelse, utforming og farge, og skal harmonere 

med bygningsmiljøet forøvrig. Blinkende eller bevegelige skilt og reklameinnretninger tillates 

ikke. 

 

2.3. Skilt, reklameinnretninger o.l. skal ikke være til hinder for ferdsel, eller til fare for omgivelsene 

på annen måte. 

 

2.4. Skilt- og reklameinnretninger må ikke plasseres på møne, takflate, takutstikk, gesims, stolpe 

eller støyskjerm/gjerde. Kommunen kan gjøre unntak for åpne lysrørskilt med frittstående 

bokstaver e.l. som plasseres på gesims, for eksempel på bensinstasjoner. 

 

2.5. Skilt- og reklameinnretninger i form av lyskasser tillates ikke. Uthengsskilt i form av lyskasser 

med tett front, der bare tekst eller symboler gjennomlyses, kan likevel tillates når skiltets areal 

ikke overstiger 0,5 m². Gesimser utformet som lysende kasser tillates ikke. 
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2.6. For hver virksomhet tillates ikke mer enn ett uthengsskilt og ett veggskilt. Kommunen kan gjøre 

unntak for virksomheter som disponerer fasader langs flere fortau eller gater. 

 

2.7. Innen kommunen må det ikke oppføres skilt eller reklameinnretninger med større 

sammenhengende areal enn 7 m². Monteres flere skilt eller reklameinnretninger nær 

hverandre, regnes den samme visuelle eksponeringsflate som ett skilt. 

 

2.8. Skilt skal ikke være eller virke sammenhengende over hele eller store deler av fasaden. Skilt skal 

ikke dekke mer enn 1/4 av bygningens horisontale fasadelengde, begrenset til 4 m. 

 

2.9. Uthengsskilt på bygninger o.l. skal ikke ha større bredde enn 1 m og skal ha fri høyde over fortau 

på minst 2,5 m. Fremspringet må aldri være lenger ut enn at det er minst 0,5 m fri horisontal 

avstand til fortauskant. Største tillatte areal er 1,5 m². På fredede eller bevaringsverdige 

bygninger eller miljøer skal maks. størrelse være 0,5 m². 

 

2.10. Markiser skal følge til vindusåpninger. Annen merking enn firmanavn eller logo skal ikke 

brukes. 

 

2.11. Skilt og reklame, herunder plastfolie, i og på vinduer tillates ikke dersom innretningen ikke er 

en naturlig del av vindusutstillingen. Folie på inntil 1/3 av vinduers høyde kan tillates, slik at det 

oppnås utsyn innenfra samt lysinslipp utenfra. Folie skal i all hovedsak være mest mulig 

transparent (tilsvarende frosset glass), for å ivareta vinduets funksjon og utforming. 

 

 

FJERNING AV SKILT, REKLAMEINNRETNINGER M.V. 
3.1. Kommunen kan gi pålegg om å fjerne eller endre enhver skilt- eller reklameinnretning, som etter 

kommunens skjønn strider mot kravene i pbl § 30-3 første ledd, eller innretning som kommunen 

finner at er i strid med pbl § 29-2. 

 

3.2. Innretning som antas å medføre fare kan i alle tilfelle kreves fjernet ved pålegg fra kommunen. 

 


