
 

 

 

SKILTVEDTEKTER 2012  

Vedtatt: 29.11.2012 

 

Plan- og bygningslovens§ 30-3. Skilt og reklameinnretninger 
 

Tillatelsene til skilt-og reklameinnretning kan gis permanent, for et bestemt tidsrom, eller inntil 

videre. Dersom tillatelsen er gitt inntil videre, kan kommunen gi pålegg om å fjerne eller endre 

enhver skilt- og reklameinnretning som etter kommunene skjønn strider mot kravene i første ledd. 

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

 

Vedtekt til § 30-3: 

1. Skilt, reklame innretninger og liknende som er unntatt søknadsplikten: 

• Ett skilt under 1 kvm per virksomhet samt mindre informasjonsskilt som 

”varemottak”, ”reservert parkering” m.fl. 

• Markiser med firmanavn for virksomheten 

• Ett byggeplasskilt. Skiltet må tas ned ved søknad om midlertidig brukstillatelse eller 

ferdigattest.  

• Foliering på vinduer som dekker maks 1/3 av vindusflaten. Plakater og liknende 

innenfor vindusflaten vurderes på samme måte som foliering på vinduer. 

• Reklame som ikke er synlig for omgivelser innenfor idrettsarenaer. 

• Løsfotreklame, begrenset til 1 stk pr forretningslokale på gateplan, dog slik at det 

forutsettes at fortausgrunn har minimum 1,2 meter bredde og fri ferdsel. Skiltet 

plasseres inntil bygningskroppen, og tas vekk utenom forretningens åpningstid og i 

perioder der det er behov for snøbrøyting.  

 

Skilt og reklameinnretninger som er unntatt søknadsplikten kan oppsettes i alle områder.  

 

2. Skilt, reklameinnretninger og liknende som ikke er tillatt: 

• Skilt og reklameinnretninger oppført på tak eller gesims. 

• Reklame på støttemurer, gjerder, innhegninger eller stolper. 

• Reklame på offentlige bygninger og i offentlige områder. 

• Reklame på parkeringsplasser, ubebygd tomt og i parker. 

 

3. Søknad om skilt og reklame skal inneholde: 

• Situasjonskart med markering av tiltakets plassering. 
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• Gjenpart av nabovarsling. 

• Illustrasjon av tiltaket; fasadetegning av eksisterende og ny situasjon eller foto av 

bygget og fotomontasje av ny situasjon.  

• Teknisk beskrivelse av utførelsen og montering hvis dette ikke er vist på tegningen. 

• Grunneiers samtykke. 

• Samtykke fra veimyndighet dersom skilting henvender seg mot biltrafikk. 

 

4. Skilting i sentrum 

Sentrumsområdet er området definert til dette formålet i kommuneplanen. 

 

• Fasadeskilt skal fortrinnsvis plasseres mellom første og andre etasje.  

 

5. Spesielle vedtekter for skilting i industri- og næringsområder: 

Industri- og næringsområder er områder definert til disse formålene enten gjennom 

reguleringsplan eller i kommuneplanen. 

• Når flere virksomheter er i samme bygg, bør skilting samles og harmoniseres. 

 

6. Skilting i LNF og boligområder: 

LNF (Landbruks-, Natur- og Friluftsområder) og boligområder er områder definert til disse 

formålene enten gjennom reguleringsplan eller i kommuneplanen. 

 

• Stedbundne virksomheter samt virksomheter med tilpasset bygningsmasse kan, der 

etter kommunens skjønn forholdene ligger til rette, behandles etter regler for 

industri- og næringsområder. Utover dette tillates ikke skilt og reklameinnretninger i 

LNF og boligområder.  

 

7. Generelt: 

• Det kan gjøres unntak for historiske og bevaringsverdige installasjoner. 

• Det kan gjøres unntak for kultur- og idretts begivenheter. 

• Med unntak av boligbygninger må alle søknader om nybygg avklare hvordan skilting 

skal løses og integreres i fasaden. 

• Midlertidig skilting, utformet etter lovens §30-3, kan godkjennes oppsatt 15 dager 

før begivenhetens start og 1 dag etter begivenhetens slutt.  

• Skilt må ikke helt eller delvis dekke arkitektoniske særtrekk på bygninger. 

• Tillatelse til skilt- og reklameinnretning gis inntil videre. 

• Som hovedregel skal søknader om logoer aksepteres.  

 


