
 

KOMMUNEVÅPEN FOR NYE  
SANDEFJORD KOMMUNE 
MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR JURYEN 
Juryens medlemmer 
Bjørn Ole Gleditsch, ordfører Sandefjord kommune 
Erlend Larsen, ordfører Stokke kommune 
Bjarne Sommerstad, Andebu kommune 
Elfi Sverdrup, designer, Stokke 
Øivin Hansen, markedssjef, Andebu 
Tone Strømberg, designer, Sandefjord 
 
Rådgiver for juryen 
Jan Eide, nestleder Norsk Heraldisk Forening, Oslo   

 
Juryens oppdrag og mandat  

1. Vurdere om de foreliggende 38 forslag gir et tilfredsstillende grunnlag for å velge et godt 
kommunevåpen for nye Sandefjord kommune. 
 

2. Etter gitte kriterier, velge ut de tre forslagene juryen mener egner seg best som 
kommunevåpen for nye Sandefjord kommune. 

 
Forslagene 
De 38 forslagene er utført av profesjonelle designere i hovedsak fra de tre nåværende 
kommunene Andebu, Sandefjord og Stokke. Designerne er gjort kjent med de heraldiske 
reglene som forslagene må tilfredsstille, men det er likevel ikke gitt at alle gjør det. I de tilfeller 
hvor juryen mener at forslaget er interessant, men at det ikke tilfredsstiller de heraldiske krav, vil 
det være opp til juryen å vurdere og eventuelt be om at det foretas nødvendige grep for å 
korrigere utkastene i henhold til de heraldiske krav. Juryen har også anledning til å be om at det 
gjøres mindre justeringer på enkeltforslag dersom den mener den har potensiale, men at den 
trenger en korrigering av hensyn til øvrige kriterier. 

 



 
 

 

 

 

Kriteriene 
Når Juryen skal gjøre sitt valg, ber vi den vurdere hvert enkelt forslag etter følgende kriterier:  

1)  Kommunevåpenet må tilfredsstille de heraldiske krav som stilles til kommunevåpen i 
Norge.   

2)  Kommunevåpenet må representere den nye kommunens egenart på en god og lett 
gjenkjennelig måte. Det være seg egenart i samfunnsliv, næringsvirksomhet og/eller 
historie. 

3)  Kommunevåpenet skal være dekorativt og estetisk.  

4)  Kommunevåpenet skal ha tydelighet i form og design som skal fungere i små og store 
formater. 

5)  Kommunevåpenet bør fungere som en god merkevare for den nye kommunen.  

Det er opp til juryen å veie de ulike kriteriene opp mot hverandre, og komme til enighet om hvilke 
forslag som ut fra en totalvurdering er de tre beste. Disse tre er likestilte finalekandidater og skal 
derfor ikke rangeres.  

 
Arbeidsform og frist 
Juryen konstituerer seg selv i første møtet, og velger en juryleder. Eivinn Ueland fra 
kommuneadministrasjonen vil være juryens sekretær. Juryen bestemmer selv arbeidsform og 
antall møter, men arbeidet må være avsluttet og overlevert prosjektleder Gudrun Haabeth 
Grindaker innen 6. april 2016.  

 
Endelig utvelgelse 
Juryens tre finalekandidater vil bli vurdert sammen med forslaget som vant konkurransen 
organisert av Sandefjords Blad i fjor høst («folkets favoritt). Det forslaget blant de fire som 
fellesnemnda til slutt utnevner som vinner, sendes så via Fylkesmannen til 
Kommunaldepartementet for godkjennelse av Kongen i Statsråd. Departementet krever inntil 
seks måneders behandlingstid før en godkjennelse kan foreligge.  

Komiteen ønsker juryen lykke til med den viktige utvelgelsen!  

For komiteen for kommunevåpen, 16.02.2015 
 
Audun Tjomsland 
leder 
mobil 951 67 392, e-post: 
audun@tjomsland.no 

Eivinn Ueland 
komité- og jurysekretær 
mobil: 917 78 549, e-post: 
eu@sandefjord.kommune.no 

 

 
 

mailto:audun@tjomsland.no

