Skilt og reklame
Bestemmelse til plan- og bygningslovens § 11 – 9 nr. 5 – Skilt- og reklameinnretninger i Ringsaker
kommune.
(Vedtatt av kommunestyret i Ringsaker den 10.09.2014, sak nr. 058/14, med hjemmel i plan- og
bygningslovens § 11-9 nr 5)

1. Innen kommunen må skilt, reklameinnretninger og lignende ikke settes opp uten at
kommunen på forhånd har gitt samtykke bortsett fra skilt som kommer innenfor pkt. 2
i bestemmelsene.
Ved vurderingen av hvorvidt samtykke skal gis, må det tas hensyn til om innretningen
virker skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene, eller virker sjenerende.
2. Plassering og endring av skilt- og reklameinnretninger er i henhold til plan- og
bygningslovens § 20-1 søknadspliktige med de unntak som fremgår av
byggesaksforskriftens § 4-1c pkt. 3, (ett skilt som er mindre enn 3 m² flatt montert på
vegg). Det anbefales at skilt etter § 4-1 også avklares med kommunen.
Etter avtale med kommunen kan mindre skilt og endringer av skilt innenfor godkjent
skiltplan unntas fra søknadsplikten. Det samme kan kravet til nabovarsling og
ansvarsrett.
Skilt er likevel ikke omfattet av bestemmelsene når de, monteres innendørs eller på
arenaer, og er orientert inn mot selve området og er verken skjemmende eller til
sjenanse for det omkringliggende miljø.
3. Skilt og reklameinnretninger skal ha moderat størrelse, utforming og farge, og skal
harmonere med bygningen og miljøet for øvrig. Blinkende eller bevegelige
skilt/reklameinnretninger tillates vanligvis ikke.
4. Skilt av frittstående bokstaver og symboler foretrekkes. Skilt og reklame i form av
lyskasser kan godkjennes dersom de er utført med lukket front slik at bare tekst eller
symboler er gjennomlyst.
5. Uthengsskilt skal ikke ha større bredde enn 1 meter, og plasseres minst 2,5 meter over
bakkenivå.
6. Antall skilt skal være maksimum 2 stk. for hver virksomhet som holder til på
eiendommen. I næringsbygg som inneholder flere virksomheter, bør skiltene samles i
en egen oppslagstavle. Denne kan være frittstående. Virksomhet i lokaler med fasade
langs veg eller gate med egen inngang, kan ha egne skilt.
7. Skilt og reklameinnretninger på bygninger skal plasseres på veggflater, og tillates bare
unntaksvis plassert på møne, takflater eller gesims. Skilt og reklameinnretninger
tillates ikke plassert på stolper eller gjerder.
8. På bevaringsverdige bygninger og bygningsmiljøer skal skilt og reklameinnretninger
ha et enhetlig preg og fortrinnsvis utføres i tidsriktige materialer.

9. Skilt og reklame som ikke er direkte knyttet til virksomheten som drives på
eiendommen, er ikke tillatt. Løsfotreklame på offentlig gategrunn kan tillates etter
søknad.
10. Frittstående reklameskilt langs offentlig veg kan unntaksvis godkjennes av
planutvalget innenfor bestemte tidsrom og i avgrensede områder som er fastsatt
sammen med vegmyndighetene.
11. Planer for tidsbegrenset oppsetting av telt, flagg, vimpler m.m. i tilknytning til
markedsføring av næringsvirksomhet, offentlige tiltak eller lignende, skal på forhånd
være godkjent av kommunen.

Bestemmelsene trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves Vedtekt til plan- og bygningsloven
§ 107, ikrafttreden 08.06.2008.

