FORSKRIFT OM VEDTEKT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVENS § 107 ”SKILTFORSKRIFT”

§ 1 Formål
Disse bestemmelser skal gi grunnlag for skilting innen hele kommunen. Skilt skal, i tillegg til å gi
nødvendig informasjon, også være i samsvar med arkitektur og omgivelser, og ha en formålstjenlig
plassering.
§ 2 Søknad
Det skal sendes søknad til kommunen før utplassering og montering av alle typer skilt, jfr. plan- og
bygningslovens § 93 første ledd bokstav g. Søkeren skal få en forhåndsuttalelse om hva som kan tillates.
Dette går på størrelse, fargevalg, materialvalg og plassering. Søknaden skal inneholde farget fasadetegning
som viser bygningens utseende med ferdigmontert skilt.
§ 3 Geografisk avgrensning
I åpent natur- og kulturlandskap og i friområder skal det ikke oppføres frittliggende reklameskilt. I rene
boligområder skal det heller ikke settes opp reklameinnretninger. På fotballbaner, tennisanlegg,
skistadioner etc. tillates frittstående reklameskilt. Mindre reklameskilt på kiosker, forretninger og lignende
kan oppføres dersom plasseringen og utformingen ikke er til sjenanse for boligene. På parkeringsplasser,
åpne plasser og lignende tillates ikke oppført reklameskilt.
§ 4 Bevaringsverdige bygninger
Som bevaringsverdige bygninger anses alle bygninger som har en bevaringsverdig karakter (alder,
historikk, etc.) På bevaringsverdige bygg tillates ikke innvendig belyste skilt (lyskasser).
§ 5 Frittstående reklameskilt
Frittstående reklameskilt skal være trukket tilbake fra gate/fortau. I Øragata og stretet bør reklameskilt
være fast montert i grunnen godt inne på egen eiendom.
§ 6 Skilt på bygninger
I Øragata, Hasselveien, Kringleveien, Wesselveien og Stretet tillates ikke innvendig belysning (lyskasser).
I dette området tillates mindre reklameskilt på bygninger når skiltet etter kommunen sitt skjønn ikke virker
dominerende.
§ 7 Størrelse på uthengsskilt og fasadeskilt.
Uthengsskilt (montert vinkelrett på fasaden, eller hjørne) skal ha maks. utstikk fra fasadeliv på 1 meter.
Skiltets bredde skal maksimum være 0,2 meter. Fasadeskiltet må ikke virke dominerende på fasaden.
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§ 8 Plassering av skilt på bygg
Skilt tillates ikke oppført på møne, takflate, takutstikk eller gesims. På vindusflater tillates reklametekst og
logo.

§ 9 Begrensninger på antall skilt
For hver virksomhet tillates vanligvis ett uthengsskilt og ett fasadeskilt. Kommunen kan gjøre unntak for
virksomheter som disponerer flere fasader.
§ 10 Farge- og materialvalg
Kontrastfarger (bokstavfargen) og bakgrunn skal ha farger som er tilpasset fasaden.
§ 11 Skiltbelysning
Dersom det er ønskelig å belyse skilt bor dette gjøres ved indirekte belysning (fastmontert utvendig
belysning). Lyset må ikke virke blendende eller sjenerende for forbipasserende. Lys fast montert inne i
skilt er ikke ønskelig, men kan tillates.

§ 12 Teksttype og logo
Teksten bør helst være i fete typer, blokkbokstaver, og mest mulig rektangulær. Maks størrelse 0,3 meter.
Maks. størrelse på vindusflater er 0,25 meter. Logoer skal tilpasses bygningers fasade/ arkitektur. Maks
størrelse på logo i Øragata 0,5 meter.
§ 13 Midlertidige oppsatte reklameplakater
Midlertidige oppsatte reklameplakater og informasjonsplakater om spesielle arrangement og lignende skal
fjernes umiddelbart etter arrangementet av informanten. Kommunen kan ellers fjerne plakaten for
informantens regning.
****
Kommunal- og regionaldepartementet har den 6/3-1998 med hjemmel i § 4 i plan- og bygningsloven av
14. juni 1985 nr 77, med noen endringer , stadfestet Hemne kommunestyrets vedtak fra møte den
28/10-1997 om ovennevnte vedtekt til § 107.
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