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1 BESTEMMELSER OM SKILTING
1.1 Formål og definisjoner
Formålet med disse bestemmelsene er å regulere bruken av skilt og reklame tilknyttet
næringsvirksomhet i Nes kommune. Jfr. plan- og bygningslovens §§ 1-1, 30-3.
Bestemmelsen gjelder også for skilt og reklameinnretninger som ikke er søknadspliktige.
Definisjoner:
Virksomhetsskilt: Innretning som viser stedlig virksomhet (navn/logo for forretning, bedrift eller
annen virksomhet)
Reklameskilt: Skilt ol. som annonserer for varer, tjenester, arrangementer ol, herunder
informasjonstavler.
Gatebukk: Mobile og/eller sammenleggbare reklameskilt som plasseres utenfor forretning eller langs
veg.
Henvisningsskilt: Skilt eller informasjonstavler som viser til virksomheter som ikke er synlige fra veg.
Veivisningsskilt: Skilting knyttet til forskrift om offentlig trafikkskilt.

1.2 Tillatelse
I Nes kommune skal det søkes om oppsetting av alle skilt, reklameinnretninger eller lignede større
enn 3,0 m2, jfr. plan- og bygningslovens § § 20-2 og 20-3.
Tillatelse kan gis for et begrenset tidsrom. Søknaden skal inneholde navn på ansvarlig søker samt
målsatt tegning eller foto av skiltet eller reklameinnretningen, fargeforslag og plassering på bygning.
Kommune kan selv utarbeide eller kreve utarbeidet en samlet skiltplan for et avgrenset område eller
i en reguleringsplan.
Skilt og reklameinnretninger over 5 m2 er ikke tillatt. Større skilt kan etter søknad aksepteres på
større fasader, maksimalt 20 % av en butikkfasade inkludert vindusreklame.
Alle veivisningsskilt er søknadspliktige og Statens Vegvesen gir tillatelse ved riks- og fylkesveg,
kommunen ved kommunal veg.
Alle andre skilt under 3 m2 er ikke søknadspliktig. Skiltbestemmelsene gjelder også for slikt som ikke
er søknadspliktige.
Langs riks- og fylkesveier gjelder reglene i veglova § 33 femte ledd for tillatelse til oppføring av skilt
og reklameinnretninger.

1.3 Skilt– generell del
Utforming, farge og plassering av skilt skal harmonere med bygningen og miljøet ellers. Hver
virksomhet kan ha ett veggskilt og et uthengsskilt på bygningsfasaden. Det kan gjøres unntak for
virksomheter som disponerer flere fasader.
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Skilt på bygninger skal plasseres på veggflate og utenfor viktige motiv i fasaden. Skilt skal ikke settes
opp på møner eller takflater. Skilt på gesims kan aksepteres.
Skilt og reklameinnretninger tillates ikke plassert på stolper, trær eller gjerder. Skilt på frittstående
vegg kan tillates dersom det får en god estetisk utforming og samsvarer med
hovedbygget/gatefasaden generelt.
Det skal ikke settes opp frittstående skilt i naturlandskap, kulturlandskap eller parker.
Det kan gjøres unntak, dersom det er spesielle behov for informasjon til publikum, fortrinnsvis
gjennom felles skilttavler.
Det er ikke tillatt å oppføre reklameinnretninger i reine boligområder.
Innenfor særpregede og historisk interessante miljøer, kan det settes opp skilt og
reklameinnretninger som er tilpasset områdets karakter og historie.
Eier plikter å vedlikeholde skilt og reklameinnretninger som er omtalt i denne bestemmelsen.

1.4 Lysskilt
Lysskilt kan tillates og skal da utformes i tråd med bestemmelsene i pkt. 3. Ved bruk av lyskasser skal
ikke annen enn tekst og evt. logo gi lys. Andre skilt og reklameinnretninger kan lyssettes med spotlys.
Blinkende og bevegelige skilt og dominerende lyskasser er ikke tillatt.
Lysskilt er ikke tillatt på eller nær ved verneverdige bygninger eller bygningsmiljøer.
Belysning som ikke fungerer fullt ut, skal slukkes inntil vedlikehold er utført.

1.5 Uthengsskilt
Uthengsskilt skal ha størrelse og farge som er tilpasset huset og annen skilting. Plassering av
uthengsskilt fra ulike forretninger på samme fasade skal samordnes.
Flagg over 0,3 m2 på vegg regnes som uthengsskilt.
Uthengsskilt skal ikke ha større bredde enn 1 m, ikke være større enn 0,5 m2 og ha en fri høyde over
bakken på minst 2,5 m.

1.6 Henvisningsskilt
Kommunen kan kreve at det benyttes felles opplysningstavle der det er aktuelt med mange skilt og
henvisning til slik fellestavle.
Henvisningsskilt skal være ensartet og ikke benyttes som reklameskilt. Standardsymboler benyttes så
langt som mulig.

1.7

Andre skilt og reklameinnretninger

Arenareklame som er vendt inn mot arenaen kan tillates, jfr. pbl. § 30-3.
Markiser skal være tilpasset bygningens arkitektoniske utforming og farger og skal ikke være til
hinder for trafikanter.
05.05.2015

Side 3

VEDLEGG 1 – BESTEMMELSER OM SKILTING

Gatebukker, løse stativer ol. skal plasseres maks. 1 m fra veggliv og ikke være til hinder for trafikk
eller vedlikehold av fortauet. Gatebukker ol. tillates ikke der fortauet er smalere enn 3 m. Gatebukker
ol. skal kun stå ute i forretningens åpningstid.
Plakater som er større enn 0,5 m2 regnes som skilt. Plakater skal ikke være dominerende og ødelegge
helhetsinntrykket av bygningen. Det er ikke tillatt å sette opp plakater for arrangementer, kampanjer
ol. på stolper, gjerder eller husvegger. Disse skal settes opp på egne informasjonstavler. Plakater skal
fjernes av arrangør straks arrangementet er over.
Vindusreklame omfattes av bestemmelsene, så framt det ikke er en del av en skiftende
vindusutstilling.
Turskilt. Ved skilting av turløyper, skiløyper, sykkelløyper ol. skal nasjonal standard for skilting av
turløyper og andre aktivitetstilbud i naturen benyttes. Jfr. Håndbok for skilting og gradering.

1.8 Fjerning
Kommunen kan gi pålegg om å fjerne eller endre innretninger som er i strid med disse vedtektene,
som kan medføre fare, som er satt opp uten nødvendig tillatelse eller ved avvikling av virksomhet.
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