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SKILTVEDTEKTER FOR NORD-AURDAL KOMMUNE 

Godkjent 11.07.1995, revidert 07.11.2013 (punkt 5 teke inn) 

 

1. Søknad: 

Innen hele kommunen må skilt, reklameinnretninger o.l. ikke settes opp uten at kommunen 

har gitt damtykke. Samtykke kan bare gis inntil videre eller for et bestemt tidsrom.  

Ved oppsetting av reklameinnretninger over 1,5 m2 får bestemmelsen om naovarsel i plan-

/bygningsloven § 20-1 og 2 tilsvarende anvendelse.  

Forhåndssamtykke etter 1. ledd kreves ikke for skilt, reklameinnretninger o.l. under 0,7 m2 

som settes opp på byggverk eller innhegning. 

 

2.Reklameinnretninger – områdehensyn 

 

2.1 Kommunen kan selv utarbeide eller kreve utarbeidet en samlet skiltplan for et avgrenset 

område under ett. 

 

2.2 I åpent naturlandskap, kulturlandskap, parker og friområder må det ikke oppføres 

frittstående reklameskilt. På bygninger må det ikke oppføres reklame som virker 

dominerende. 

 

2.3 Innenfor særpregede og historisk interessante miljøer må det ikke oppføres 

reklameinnretninger som ikke er tilpasset miljøets karakter og historie. 

 

2.4 Det tillates ikke frittstående reklameinnretninger dersom de ikke er utformet spesielt for å 

passe inn i lokalmiljøet. 

 

2.5 I rene boligområder må det ikke føres opp reklameinnretninger. Mindre reklameskilt på 

forretninger, kiosker o.l. kan føres opp i den grad dette ikke sjenerer boligene. 

 

2.6 På parkeringsplasser, rivingstomter o.l. kan reklameinnretninger ikke føres opp dersom 

plasseringen ikke tar hensyn til stedlige forhold. 

 

2.7 På parkeringsplasser, rivingstomter o.l. kan reklameinnretninger ikke føres opp dersom 

plasseringen ikke tar hensyn til stedlige forhold. 

 

3. Formingskriterier: 

 

3.1 Skilt og reklameinnretninger utføres slik at de tilfredsstiller rimelig skjønnhetshensyn 

både i forhold til seg selv og i forhold til bakgrunnen og omgivelsene. Skjemmende farger og 

utførelse er ikke tillatt og kan kreves endret. 

 

3.2 Skilt, reklameinnretninger o.l. skal ikke være til hinder for ferdsel eller til fare for 

omgivelsene på annen måte. På fortau tillates ikke løsfotreklame. 

 



Retningsline 5 arealdelen til kommuneplanen 2014-2024 

Skiltvedtekter 

11.09.2014  

3.3 Skilt må ikke plasserer på møne, takflate, takutstikk eller gesims. 

 

3.4 Gesimser utformet som lysende kasser tillates ikke. Blinkende og bevegelig reklame 

tillates ikke. 

 

3.5 For hver virksomhet tillates ikke mer enn ett uthengsskilt og ett veggskilt. Kommunen kan 

gjøre unntak for virksomheter som disponerer flere fasader langs fortau eller gate. 

 

3.6 Skilt skal ikke dekke mer enn ¼ av bygningens horisontale fasadelengde, begrenset til 4 

meter, eller en rimelig del av fasaden virksomheten disponerer. 

 

3.7 Uthengsskilt på bygninger o.l. skal ikke ha større bredde enn 1,0 m og skal ha fri høyde 

over fortau på minst 2,50 m. Framspringet må aldri være lenger ut enn at det er minst 0,5 m 

fri horiontal avstand til fortauskant. Uthengsskilt skal ikke overstige 0,7 m2. 

 

3.8 Markiser skal avgrenses til vindusåpninger. 

 

3.9 Transparenter må ikke bryte med det arkitektoniske uttrykk på den bygning eller bakgrunn 

de tilhører. 

 

4. Fjerning av skilt, reklameinnretninger m.v. 

Dersom det kan skje uten hinder av samtykke som er gitt for et bestemt tidsrom, kan 

kommunen gi pålegg om å fjerne eller endre enhver innretning som nevnt i vedtektenes punkt 

1., når den etter utvalgets skjønn virker skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene, 

eller virker sjenerende. Innretnings som antas å medføre fare kan i alle tilfelle kreves fjernet 

ved pålegg fra kommunen. 

 

5. Gjeldande lovverk som regulerer skilting 
Vegloven med skiltforskrifter, plan- og bygningsloven, markedsføringsloven, granneloven, 
kulturminneloven og politivedtekter for Nord-Aurdal 10.12.1997. 
 

-------------- 

 

 

Søknad om tillatelse til å sette opp skilt og reklameinnretninger o.l. må sendes 

Nord-Aurdal kommune, Postboks 143, 2901 Fagernes 

Søknaden må vedlegges: 

-Fasadetegning med skilt-/reklameplassering. 

-Skilt-/reklameinnretningens størrelse, tekst, farge m.v. 

-Gjenpart av nabovarsel. 

 


