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Tynset kommune 

SÆRUTSKRIFT 

   

 

Arkivsak: 19/536    

KOMITEOPPGAVE - SKILTING I TYNSET SENTRUM 

REVIDERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR TYNSET TETTSTED § 

1.17: BESTEMMELSER OG VEILEDNING FOR SKILT- OG 

REKLAMEINNRETNINGER 

 
Saksnr. Utvalg Møtedato 

77/19 Formannskapet 20.06.2019 

 

Kortversjon av saken: 

Komite miljø, landbruk, teknisk fikk den 28.01.2019 i oppgave fra ordfører om å revidere KDP 

Tynset tettsted, § 1.17; Bestemmelser og veiledning for skilt- og reklameinnretninger. 

Revisjonen skal følge plan- og bygningslovens bestemmelser for revidering av 

kommune(del)planer. Komiteens arbeid skal legges fram for kommunestyret innen oktober 

2019. Foreliggende utkast til bestemmelser skal sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn i 6 uker, med forbehold om at formannskapet vedtar dette. I løpet av høringsperioden 

vil det også bli avholdt møte med næringslivet i kommunen. 

  

Vedlegg 

KDP Tynset tettsted, § 1.17 Bestemmelser og veiledning for skilt- og reklameinnretninger, 

revidert, 11.06.19. 

 

Melding om vedtak sendes til: 

Saksbehandler for videre utsending til aktuelle høringsinstanser 

 

Saksopplysninger 

Tynset kommunestyre vedtok kommunedelplan for Tynset tettsted 08.10.15. Selve planen varer 

frem til 2027. Bestemmelsene til planen er juridisk bindende for delplanområdet. Etter fire år er det 

behov for å se på innholdet i denne bestemmelsen for å oppnå en mer ønsket utvikling. 

 

Bakgrunnen for revidering av bestemmelsene er at næringslivet signaliserer behov for endringer 

av regelverket.  

 Det er ønske om å skilte med lyskasse-skilt, i form av at den enkelte bokstav lyses opp 

innenfra.  

 Det er viktig med tydelige bestemmelser, slik at næringslivet vet hva som gjelder, og 

hvorfor. 

 Bestemmelsene må si hva som er lov, hvordan det skal være, «ikke si hva som ikke» er 

tillatt. 

 Unngå ulovlig oppsetting av skilt. 

 Det må være ulovlig å sette opp «Bukker» på fortauet av hensyn til blinde og 

svaksynte, og generell trafikkfare med å måtte gå ut i veien for å komme utenom 

«bukken».  

 



Side 2 av 3 

 

Dette i kontrast til gjeldende regelverk der dette ikke er tillatt 

Gjennom en ny og åpen planprosess med revidering av forskriften vil en kunne komme fram til 

felles forståelse om næringslivets behov for skilting, og ønsket utvikling for skilting som en del 

av estetikken innenfor Tynset tettsted. Den teknologiske utviklingen har forandret mulighetene 

for skilting i løpet av de siste fire årene siden kommunedelplanen ble utarbeidet. 

  

Komiteen har tatt bilder av skilt / typer / eksempler på god og mindre god skilting til bruk i 

rapporten.  

 

Revidering av bestemmelsen § 1.17 ble varslet gjennom annonse den 06.03.19, samt 

presseomtale i flere aviser, både i papirformat og elektronisk. Det kom ingen uttalelser til 

varselet. 

 

Saksvurdering 

Komiteen har tatt utgangspunkt i tilsvarende bestemmelser for Hamar og Elverum, som med 

små avvik er nokså like.  

 

Bestemmelsene er supplert med bilder for å illustrere skilttypen. Det betyr at det kun er ett 

dokument å forholde seg til, jf. bestemmelsene for Elverum og Hamar som har to dokumenter, 

et sett med bestemmelser og en beskrivelse med bilde.  

 

Komiteen ønsker å åpne opp for lyskasse-skilt, i form av at den enkelte bokstav lyses opp 

innenfra. Dette ligner den skilttypen som er tillatt i dagens gjeldende bestemmelse, bare at 

bokstavene lyses opp utenfra. Det er ikke tillatt med hel lysplate bak bokstavene, eller med 

blinkende lys. 

 

Skilting på taket kan tillates dersom det ikke er egnet ande steder på bygningen.  

 

Det er planlagt et åpent møte med næringslivet i løpet av høringsperioden. Aktuelle 

grupperinger er Tynset næringsforening, reiselivsbedrifter, entreprenører, kolonialbutikker og øvrig 

næringsliv. 

 

Etter høringsperioden vil komiteen vurdere innkomne merknader og eventuelt justere forslaget 

på bakgrunn av disse, Dersom ikke endringene er av en slik art at bestemmelsene må ut på ny 

høring, kan planen vedtas av kommunestyret i løpet av oktober. 

 

Økonomi 

Det er en erfaring fra andre kommuner at det er behov for å bruke litt ekstra ressurser på 

oppfølging av nye bestemmelser når de nye bestemmelsene innføres. Dette for å få ut 

informasjon om de nye bestemmelsene, men også for å følge opp eventuelle ulovligheter som 

finnes i forhold til skilting i kommunen.  

 

Vedtakets konsekvenser for klima og miljø 

Vedtak i denne saken gir ingen konsekvenser for en bærekraftig utvikling med hensyn til klima 

og miljø. Konsekvensen er knyttet til en helhetlig, hensiktsmessig og trafikksikker profil på 

skilting i Tynset tettsted.  
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Råd og utvalg 

Følgende råd vil få saken til uttalelse:  

Eldrerådet, rådet for likestilling for funksjonshemmede, de unges råd og 

Trafikksikkerhetsutvalget, 

 

 

Innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11 legger Formannskapet den reviderte 

Kommunedelplan for Tynset tettsted § 1.17:  

«Bestemmelser og veiledning for skilt- og reklameinnretninger, datert 11.06.19», ut til høring 

og til offentlig ettersyn. 

 

Formannskapet behandlet saken i møte 20.06.2019 : 

Komiteeens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11 legger Formannskapet den reviderte 

Kommunedelplan for Tynset tettsted § 1.17:  

«Bestemmelser og veiledning for skilt- og reklameinnretninger, datert 11.06.19», ut til høring 

og til offentlig ettersyn. 

 

 

 


