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Skilt- og reklameinnretninger, jf § 11-9 nr. 5 

1 Formål

1.1 Bestemmelsene har som formål å ivareta prinsippet om universell 
utforming, trafikksikkerhet og en estetisk god utforming av skilt og reklame 
i felles omgivelser og offentlig rom i kommunen, i samsvar med plan- og 
bygningsloven.

1.2 Bestemmelsene gjelder også for tiltak unntatt søknadsplikt, jf 
byggesaksforskriften

2 Generelle bestemmelser

2.1 Skilt og reklameinnretninger i det offentlige rom skal forholde seg til, 
underordne seg og tilpasse seg et byggs arkitektur eller et bygningsmiljø 
både med hensyn til plassering, innbyrdes gruppering omgivelser, 
utforming og materialvalg. 

2.2 Skilt, reklameinnretning og lignende som er større enn 1,0 m² kan ikke 
settes opp uten søknad og tillatelse. Det tillates oppført to skilt for hver 
virksomhet. Det kan settes opp flere enn to skilt dersom virksomheten 
disponerer flere fasader på eiendommen langs fortau eller gate der det 
er naturlig å sette opp skilt. Virksomhetsskilt skal angi navn og logo, og 
begrenses til fasaden der virksomheten er. 

2.3 Skilt på gesims og over tak er ikke tillatt. 

2.4 Plakater på vegg som er større enn 1 m² er å regne som skilt. Plakater 
for arrangementer skal settes opp på anviste plasser. 

2.5 Skilt og reklameinnretninger skal ha moderat utforming og farge 
som er tilpasset bebyggelsen og skal ha løse (utskårete) bokstaver og 
symboler. På bevaringsverdige bygninger og bygningsmiljøer skal skilt og 
reklameinnretninger utføres i tidsriktig stil og materiale. 

2.6 Ved belysning av skilt, skal det benyttes indirekte belysning. Det tillates 
ikke sjenerende lys, neonlys, lyskasser. 

2.7. Vinduer skal fremstå som vinduer. Skilt, reklame og foliering på vinduer 
kan ikke dekke mer enn ¼ av vindusflaten. 

2.8 I næringsbygg som inneholder flere virksomheter skal firmaenes 
skilt samles i felles presentasjon og framstå helhetlig. Ved søknad kan 



kommunen kreve utarbeidet skiltplan som viser prinsipper for plassering, 
utførelse, materialbruk og belysning for skiltene. Skiltingen kan være 
frittstående. Virksomhet i lokaler med fasade langs fortau eller langs gate 
med egen inngang kan ha egne skilt. 

2.9 Uthengsskilt kan ha størrelse inntil 0,5 m². Fri høyde over fortau skal 
minst være 2,25 meter og ikke stikke mer enn 1,0 meter ut fra vegglivet 
inkludert innfesting. Avstand fra fortauskant skal ikke være mindre enn 0,5 
meter. Flagg på vegg over 0,3 m² regnes som uthengsskilt. 

2.10 Markiser, baldakiner og annen solskjerming skal være like over hele 
bygningen. Reklame på markiser er ikke tillatt, men firmanavn eller logo 
kan aksepteres i forkant om den ikke er dominerende. Fri høyde over 
fortau skal være minst 2,25 meter. 

2.11 Det tillates kun én gatebukk per virksomhet, maksimalt to for en 
forretningsgård. Gatebukker kan utplasseres dersom de ikke er til hinder 
for myke trafikanter (tilgjengelighet for alle) og for vedlikehold av fortauet. 
De kan bare stå ute i forretningens åpningstid. 

2.12 Skilting i parker, naturlandskap, landbruksområder, kulturlandskap og 
friområder skal utføres i materialer og farger tilpasset miljøet. Reklameskilt 
er ikke tillatt. 

2.13 Master med reklameflagg og skilt tillates ikke innenfor tettbebygd 
strøk. Følgende kan tillates uten krav om søknad og tillatelse etter plan- 
og bygningsloven: 

Midlertidige stillasseil i byggeperioden med begrenset reklameflate. 

Midlertidige horisontale og vertikale bannere, vimpler og flagg i inntil to 
måneder.




