§ 1.17

SKILT- OG REKLAMEINNRETNINGER
Bestemmelser

§ 1.17.1 Innen kommuneplanområdet må ingen skilt,
reklameinnretninger o.l. settes opp uten at
kommunen på forhånd har gitt samtykke.
Samtykke kan bare gis inntil videre eller for et
bestemt tidsrom.
Kommunen kan kreve utarbeidet en samlet
skiltplan for hele bygningen eller et avgrenset
område. Skiltplanen kan være frittstående.
Disse bestemmelsene gjelder ikke for
skilt/transparenter med inntil 3 ukers varighet
tilknyttet festivaler, idrettsarrangementer o.l.
over eller langs veger/gater, så lenge
skiltingen ikke er til fare eller ulempe for
trafikken.
Skilt og reklameinnretninger skal ikke virke
skjemmende i seg selv eller i forhold til
omgivelsene. De skal ha moderat størrelse,
utforming og farge og skal harmonere med
bygningen og miljøet for øvrig.
På fredede, bevaringsverdige eller andre
bygninger med kulturhistorisk interesse skal
det ikke oppføres reklameinnretninger som
ikke er tilpasset stedets karakter og historie.
Skilt og reklameinnretninger skal utføres i
materialer tilpasset bygget og miljøet. Før
godkjenning skal forslag forelegges antikvarisk
myndighet.
Uthengsskilt på bygninger o.l. skal ikke ha
større bredde enn 1,0 m og ha en fri høyde
over fortau på min. 2,5 m.
Alle fortau skal ha uhindret, rettlinjet
bevegelsessone på minimum 1,5 m.
For fortau som har møbleringssone kan denne
benyttes.
Følgende skilt/reklameinnretninger er ikke
tillatt:
- Blinkende eller bevegelige skilt/ reklameinnretninger.
- Frittstående reklameinnretninger.
- Skilt og reklame i form av lyskasser skal ikke
benyttes.

Retningslinjer

Skilt, reklameinnretninger eller logofarger bør
ikke dekke mer enn ¼-del av bygningens
horisontale fasadelengde, men kan i spesielle
tilfeller tillates, tilpasset bygningen.
Skilt og reklame på vindusflater bør ikke dekke
mer enn ¼-del av vinduet.
Ved bruk av plateskilt, skal platens farge(r)
være tilpasset byggets farger og materialer.
Fremmedreklame, dvs. reklame uten
tilknytning til virksomheten, skal ikke tillates.
Bruk av neonlys på nye skilt godkjennes
ikke.Flagg/vimpler skal ikke tillates innenfor
sentrumsområde, og ellers ikke dominere
bebyggelse/miljø.
Skilt og reklameinnretninger på bygninger skal
plasseres på husets hovedfasade eller annen
fasade langs fortau/gate og i tilknytning til dør.
Følgende plassering av skilt/reklame er ikke
tillatt:
 På møne, takflate eller gesims
 På stolper, master, gjerder, støyskjermer
e.l.
 På baldakin og markiser tillates bare
firmanavn/ logo. Etter en helhetsvurdering
kan likevel annen reklame tillates.
Markiser skal avgrenses til dør- og vindusåpninger og tilpasses bygget.

