Regler for kommunevåpenet
1. DEFINISJON
Tynset kommunes våpen, fastsatt ved Kongelig resolusjon 18.10.85 er bestemt:
Tynset kommunes våpen blir:
I blått et oppvoksende sølv elghode.
Tynset kommunes flagg blir:
I blått et oppvoksende hvitt elghode.
Kommunens flagg skal være rektangulært i forhold 3 : 4.
Innenfor rammen av den våpendefinisjon som er bestemt i resolusjonen, vil formen kunne variere
etter behov, men alltid slik at identiteten og dens heraldiske stil blir opprettholdt.
Eiendomsrett og bruksrett:
Våpenet er kommunens eiendom.
Straffelovens § 328 gir kommunevåpenet rettsvern mot uhjemlet bruk.
Som hovedregel skal våpenet bare brukes av kommunens administrasjon og institusjoner, samt
enkeltpersoner i egenskap av kommunal myndighet.
Våpenet kan utformes i ulike typer teknikker og materialer.
Rådmannen påser at reglene for bruk og utforming overholdes og behandler og avgjør søknader
om dispensasjon.
2. BRUK AV KOMMUNENS VÅPENSKJOLD
1. Kommunens administrasjon og institusjoner skal bruke våpenskjoldet på sitt brevpapir, og hvor
det er naturlig også på andre trykksaker og publikasjoner. Hvor reproduksjonsforhold gjør det
vanskelig å bruke farger, kan det gjengis i 1 farge.
2. Våpenskjoldet kan brukes som dekor eller vignett på offentlige dokumenter, vitnesbyrd for
skoler, fagbrev, diplomer o.l.
3. Våpenskjoldet kan brukes som eiermerke på bygninger og gjenstander samt skilt som markerer
kommunegrensene.
4. Våpenskjoldet kan brukes som dekor på representasjonsgaver (plaketter, vaser, fat o.l.). Hvor
utførelse i farger er vanskelig, kan dette fravikes etter søknad.
5. Våpenskjoldet kan brukes på kommunens uniformer, og det kan også brukes som jakkemerke,
luemerke o.l.
6. Våpenskjoldet tillates ikke brukt som motiv på suvenirgjenstander.
3. BRUK AV KOMMUNENS FLAGG
Kommunens flagg kan heises på kommunale bygninger hvor kommunestyret er samlet, samt ved
kommunale tilstelninger i forbindelse med representasjon o.l. Bruk av kommunens flagg må ikke
skje til fortrengsel for Norges offisielle flagg, men kan eventuelt heises samtidig på egen stang.
Foreninger og organisasjoner kan ikke bruke kommunens flagg uten tillatelse av rådmannen.
4. BRUK AV VÅPENET I BANNER, FANER, VIMPLER
Våpenet kan utformes som motiv i bordflagg, vimpel og fane, til bruk som dekorasjon ved
kommunale tilstelninger. Utformingen skal godkjennes etter søknad.
5. BRUK AV VÅPENET I SEGL OG STEMPEL
I segl (stempel) kan våpenet med skjold benyttes i forbindelse med etatens eller institusjonens
navn i en innskriftsring (omskrift) langs kanten. Tekst i omskrifter skal følge klokkeskiven.
Våpenet med skjold kan også benyttes i forbindelse med rektangulært stempel.
Seglets/stemplets utforming og størrelse skal godkjennes av rådmannen.
6. BRUK AV VÅPENET I FORBINDELSE MED NAVNETREKK
Våpenet skal stå øverst eller foran navnetrekk og annen tekst så fritt som mulig. Selve våpenet
skal være dominerende i forhold til teksten og i alle sammenhenger gis en best mulig presentasjon.
Våpenet i sammenstilling med navnetrekk og annen tekst skal godkjennes av rådmannen.
Regler for bruk av kommunevåpenet for Tynset - flagg, segl og navnetrekk er godkjent av
formannskapet i Tynset i møte 07.11.88, og gjelder fra samme dato.
Andre opplysninger:

Våpenet er tegnet av kunstneren Nils Aas.
Blåfargen i våpenet har kode: 2060 - R90B Blå eller PMS 285C
Sølvfargen i våpenet har kode: 2502 B Grå
(Aluminiumsmaling)

