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Butikker, kafeer og annen næring bidrar til liv i gatene. De er med på å betale for vedlikehold og 

istandsetting av de vakre jugendhusene, og til å skape et variert og tiltalende gatemiljø. 

Vi må likevel huske at det er de vakre gatene og husene som gjør at så mange besøker byen, 

og at det er viktig at ikke skilt og reklame kommer i veien for denne opplevelsen. 

Det er fullt mulig å gjøre seg til kjenne for kunder, og samtidig bidra til en vakrere by. 

Det stilles strengere krav til skilt og reklame på bygninger som er fredet eller regulert til 

bevaring, og til områder som er definert hensynssoner eller verneområder. I Ålesund sentrum 

skal skilt og reklame være en integrert del av arkitekturen og underordnet denne. Dette gjelder 

både ny og gammel bebyggelse, og det er nedfelt i juridisk bindende skiltbestemmelser. 

Formålet med denne veilederen er å vise hva disse bestemmelsene betyr i praksis: hvilke typer 

skilt passer best til verneverdige bygninger, hvor de bør plasseres, og hva som bør unngås. 

Forord

Motstående side: Løvenvoldgata 8, tegnet av arkitekt C. Fürst, 1904
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Selv om det er mange fotografier og tegninger fra årene etter brannen i denne veilederen, betyr 

ikke det at nye skilt må være kopier av de gamle. Tvert imot: kreativitet og nyskaping skaper 

varierte og trivelige gatemiljøer. 

Formålet med skiltbestemmelser er å sette grenser alle virksomheter må forholde seg til, slik at 

man får et balansert forhold mellom bygninger, gatemiljø, skilt og reklame der ingen skilt eller 

andre elementer stjeler oppmerksomheten og kommer i veien for opplevelsen av de vakre byg-

ningene og gatene. Bestemmelsene setter derfor grenser for blant annet plassering, størrelse, 

antall og lyssetting.

Men hva menes for eksempel med at skilt og reklame skal være en integrert del av arkitekturen 

og underordnet denne? Arkitektur og fasader følger ikke lenger samme mønster som på tidlig 

1900-tall, og det finnes ikke lenger noen regler eller tradisjoner for hvor skilt og reklame skal 

plasseres på nye bygninger. 

Tegningene og fotografiene i denne veilederen viser eksempler på nye og gamle skilt som opp-

fyller kravene i skiltbestemmelsene for Ålesund sentrum. Hensikten er å informere, inspirere og 

utfordre skiltdesignere og andre til å finne nye, kreative løsninger innenfor tradisjonens rammer.

Øverst til venstre: Løvenvoldgata, 1948 ca. Til høyre: Kongens gate, 1911 ca. Nederst til venstre Bersets butikk i 
Kirkegata, 1913 ca, og til venstre butikk i Notenesgata, 1915 ca. 

1. Kreativitet og respekt for historien
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Selv om det stilles helt andre krav til skilt i områder utenfor sentrum der bygninger og 

avstander er større, er det som regel nødvendig å søke om tillatelse før en setter opp skilt 

og reklame. Følgende er en oversikt over lover og bestemmelser som gjelder for skilt både i 

sentrum, i kommunen og i landet for øvrig. Utdrag fra disse lovene og forskriftene er å finne 

på side 57.

• Ifølge Plan- og bygningsloven må ikke reklame virke skjemmende eller sjenerende i seg 

selv eller i forhold til omgivelsene eller for trafikken.1   

• Vegloven fastslår at reklameskilt og liknende ikke må plasseres ved offentlig vei, eller 

plasseres slik at de er rettet mot trafikken eller synlig for de som ferdes på veien, uten 

tillatelse. Tillatelse må innhentes fra enten regionale eller kommunale vegmyndigheter, 

avhengig av om skiltet vender mot riksvei/fylkesvei eller kommunal vei.2

• Såkalt snubleskilt eller løsfotreklame er forbudt av politivedtektene for Ålesund kommune.3  

Hva forskrift om forbud mot variabel reklame langs offentlig veg handler om sier seg selv 

(variabel reklame betyr alle skilt som endrer utseende mer enn en gang i døgnet.)4 

• Folie på vinduer regnes som skilt (og som fasadeendring) og er søknadspliktig i Ålesund 

sentrum. Slike skilt kan dessuten være i strid med arbeidsplassforskriften hvis ansatte 

skal ha sin arbeidsplass i lokalene som taper dagslys og utsyn hvis de dekkes til.5 

• Norsk Standard har utgitt Skilting – veiledning for plassering og detaljer 6 som gir klare, 

entydige definisjoner av forskjellige typer skilt, med eksempler og krav eller råd om 

utforming og plassering. 

1   Plan- og bygningsloven § 30-3 Skilt og reklameinnretninger.
2  Vegloven, § 33.
3  Politivedtekter for Ålesund kommune, § 3-1 og 8-3.
4  Forskrift om forbud mot variabel reklame langs offentlig veg, § 1. 
5  Arbeidsplassforskriften, § 2-1. 
6  Norsk Standard NS 3041:2007 Skilting – Veiledning for plassering og detaljer.

Motstående side: Butikkvindu i Kipervikgata, 2019

2. Lovfestede krav og retningslinjer for hele kommunen 
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Den delen av sentrum der murtvang ble innført etter brannen i 1904 er regulert til bevaring, 

og det er i dette området skiltbestemmelsene (og denne veilederen) gjelder. Kart over dette 

området er å finne på siste side. I dette området gjelder følgende bestemmelser og retnings-

linjer, i tillegg til de som oppsummeres på forrige side. 

• Skiltbestemmelsene i reguleringsbestemmelsene for Ålesund sentrum fastsetter krav om 

blant annet størrelse, antall, type utforming. Skiltbestemmelsene er gjengitt i sin helhet 

på side 55.

• Bestemmelsene for gjenreisningsbebyggelsen eller bygninger oppført etter brannen 

fastsetter krav til at bygningene, både i helhet og detalj, skal bevares og at de originale 

bygningselementene og håndverksteknikkene skal bevares. Et utdrag fra disse bestem-

melsene er å finne på side 56.
 

• Verne- og byformingsplanen for Ålesund sentrum gir retningslinjer og eksempler på hvor-

dan bestemmelsene skal tolkes. Mer informasjon og lenke til planen er å finne på side 58.

• Riksantikvarens bystrategi 7 gir viktige føringer for bevaring og styrking av historisk egen-

art. I denne strategien legges det stor vekt på tiltak som gjenskaper og rekonstruerer 

kvaliteter som har gått tapt, og i områder av nasjonal interesse (som blant annet Ålesund 

sentrum) stilles det krav til at bygningselementer tilpasses husets opprinnelige byggestil 

og materialbruk. Se side 58 for mer informasjon og lenke til dette dokumentet.

7  Riksantikvarens bystrategi 2017-2020, s. 15. 

3. Lovfestede krav og retningslinjer for Ålesund sentrum

Motstående side: Vindusskilt på Arbeideren i Notenesgata, 2019
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Det er ikke billig å få tegnet og fremstilt gode skilt, og det kan være fristende å gjøre det

selv. I dag er dessuten dette mye enklere enn før, takket være datamaskiner og internett.

Likevel kan det lønne seg for de aller fleste å sette fagfolk på jobben. Skilt er en bedrifts

ansikt utad, og et håndverksmessig godt utført skilt som er godt tilpasset bygningen og

miljøet, kan være en god investering.

Arkitekter, skiltdesignere og grafiske designere er alle kjent med grunnleggende regler for

god utforming. Ålesund sentrum er bygget av fremragende arkitekter og ikke minst av svært 

dyktige håndverkere.

Det er ikke bare er skiltbestemmelsene i reguleringsplanen for Ålesund sentrum som kommer 

til anvendelse, men også kravene til at bebyggelsen skal bevares både i helhet og i detalj. Det 

må legges spesiell vekt på å bevare de originale bygningselementene og håndverksteknikkene. 

Dette gjelder også nye bygninger i bevaringsstrøk, som skal tilpasses den gamle verneverdige 

bebyggelsen når det gjelder målestokk, materialvalg og karakter. 

Dette gjelder også belysning og elektriske ledninger (også til andre formål enn skilting). Når 

nye skilt settes opp må festeanordninger, lysarmatur, hull i muren og andre spor etter gamle 

skilt fjernes.

4. Fagmessig utforming og utførelse

Eksempler på innstallasjoner som er i strid med reguleringsbestemmelsene for Ålesund sentrum.

Ikke bare skilt, men også ledninger, festeanretninger, oppheng og lysarmatur er 
søknadspliktige og må tilpasses den historiske bebyggelsen.
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8 Se reguleringsbestemmelsene for Ålesund sentrum, § 25 punkt C, på side 55

5. Skilt og arkitektur - gjenreisningsperioden
Vi har sett at skilt tidlig på 1900-tallet fulgte noen skrevne eller uskrevne regler for fasadeskilt, 

virksomhetsskilt og andre typer skilt. Vi vil se nærmere på de forskjellige kategoriene i det 

følgende. Men det kan være nyttig å se på noen eksempler der arkitektene som var med på å 

tegne Ålesund i årene etter brannen ikke bare passet på at bygningen hadde åpne felt der skilt 

kunne males eller monteres, men i tillegg tegnet inn selve skiltene. 

Hvis skilt og reklame skal være en integrert del av arkitekturen og underordnet denne,8

så bør slike elementer plasseres i feltene som opprinnelig var tiltenkt dette formålet. 

Det er også viktig at hvis flere forretninger holder til i samme bygning så må ikke skiltene bare 

tilpasses arkitekturen, men også de andre skiltene slik at helheten blir så harmonisk som 

mulig.

Fotografier og gamle tegninger viser hvordan arkitektene som var med på å tegne bygningene 

i Ålesund etter brannen så for seg skilt og reklame. Ser vi på foto fra andre byer tatt på samme 

tid, er det tydelig at skilt som regel ble plassert på de samme stedene på bygningene. På 

tegningen på motsatt side ser vi at arkitekten har planlagt et felt til venstre for vinduet, som 

restauranten kan bruke til for eksempel dagens meny, priser eller annen informasjon.

Motstående side: Restaurantfasade i Kongens gate 3, av C. Fürst, 1904. 

Hvis skilt skal være en integrert del av arkitekturen og underordnet denne, 
skal de plasseres slik det var vanlig da bygningene var nye, og der arkitektene 
hadde ment de skulle plasseres.
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Skiltbestemmelsene for Ålesund sentrum gjelder både for ny og gammel bebyggelse.9 

Når skilt skal plasseres på nyere bygninger som ikke har samme fasadeinndeling og 

materialbruk som den eldre bebyggelsen må man finne en løsning som tar hensyn til 

både bygningen og til miljøet. En må med andre ord gå en balansegang mellom det som 

harmonerer med bygningen og det som harmonerer med miljøet for øvrig. 

Riksantikvarens bystrategi gir viktige retningslinjer for hvordan nye tiltak bør tilpasses 

historiske bymiljøer. I slike områder bør man unngå tiltak som skaper kontrast, og det kan 

være ønskelig å rekonstruere kvaliteter som er gått tapt ved hjelp av nye tiltak som viderefører 

den lokale, historiske byggeskikken. 

Ålesund har et spesielt verdifullt og ganske unikt sentrum fordi alle bygningene ble bygget i 

samme periode. I dag er vi klar over dette, men i etterkrigsårene ble det revet en del bygninger 

og oppført nye i datidens stil. Når skilt skal settes opp på en slik bygning er det nødvendig å 

finne en løsning som er tilpasset den nyere bygningens arkitektur, og som samtidig ikke står 

i kontrast til de eldre bygningene i nærmiljøet. 

Gamle skilt av høy kvalitet bør ikke fjernes. De forteller en viktig historie om stilutvikling og er å 

ofte anse som bevaringsverdige selv om de ikke er fra gjenreisningsperioden. 

9 Reguleringsbestemmelser for Ålesund sentrum, § 25 C: «For både ny og gammel bebyggelse i Ålesund sentrum skal 
skilt og reklame være en integrert del av arkitekturen og underordnet denne». 

Foto på motstående side viser et eldre neonskilt av høy kvalitet, plassert på en bygning fra 
gjenreisningsperioden. Slike skilt kan ha kulturhistorisk verdi selv om de er fra andre perioder, og 
bør ikke fjernes.

6. Skilt og bygninger fra andre perioder

Skilt på nyere bygninger i sentrum må utformes slik at de er tilpasset både 
ny og gammel arkitektur, og ikke forsterker kontrasten mellom de forskjellige 
stilartene.
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Skilt og reklame omtales ofte under ett i lovverket, men selv om skilt kan være reklame og 

omvendt, er det snakk om to forskjellige kategorier. 

Begrepet skilt defineres i Norsk Standard for skilt som «fysisk og/eller annen innretning for 

montering, plassering, klebing, projisering eller på annen måte synliggjøring av fast eller 

utskiftbart budskap. Som utendørs skilt regnes også samme type innendørs innretning der 

budskapet er rettet mot utsiden.»10

Forskjellige typer skilt kan beskrives på grunnlag av utførelse, plassering og budskap. 

I siste kategori finner vi reklameskilt og virksomhetsskilt.11 

Forskjellen mellom virksomhetsskilt og reklameskilt er at mens virksomhetsskilt annonserer 

stedlig virksomhet, annonserer reklameskilt varer, tjenester eller arrangementer uten stedlig 

tilknytning. 

Skilt og reklame i Ålesund sentrum skal være tilknyttet virksomheten som drives på 

eiendommen.12 Reklame kan med andre ord være skilt/innretninger som annonserer noe 

annet enn virksomhetens navn, for eksempel tjenestene eller varene som tilbys. Det kan for 

eksempel være snakk om veggmalerier eller skilt i eller på butikkvinduer.

10 NS:3041 punkt 3.1 s. 3.
11  NS:3041 s. 4. De andre kategoriene, henvisningsskilt, informasjonsskilt og orienteringsskilt er mindre relevante 
    i denne sammenhengen. 
12 Reguleringsbestemmelser for Ålesund sentrum, § 25 punkt I. 

Eksempler på stedlig og ikke-stedlig reklame. Foto fra Trondheim på 50-tallet øverst til venstre, et gløtt i 
Brosundet fra 60-tallet øverst til høyre, en butikk i Bergen rundt forrige århudreskifte nederst til venstre og et 
gavlmaleri i Trondheim til høyre.

7. Skilt er ikke alltid det samme som reklame

Skilt og reklame i Ålesund sentrum må være tilknyttet virksomheten i 
bygningen de er plassert på.
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Det er ikke mange eldre skilt igjen, og de få eksemplene som finnes bør restaureres og 

bevares13 og må ikke fjernes uten at kommunen har gitt tillatelse. Eldre skilt malt direkte på 

vegg er også bevaringsverdige, og det må søkes om tillatelse for å fjerne eller overmale slike 

skilt.  

Skilt og reklame skiftes  som regel ut når lokaler overtas av en ny virksomhet, og når de likevel 

er blitt stående kan det være fordi de blir ansett som dekorative eller som historiske spor, eller 

ganske enkelt fordi det ikke har vært noen god grunn til å fjerne dem. 

Mange av de flotte gavldekorasjonene i Ålesund er egentlig virksomhetsskilt, som for 

eksempel Frelsesarmeens skilt i Kirkegata. Enkle gamle skilt som dukker opp når en bygning 

renoveres, som veggmaleriet i Apotekergata som annonserer «bedste varer» eller skiltet 

ved inngangsporten i Kirkegata som informere om «kemisk vask og fransk strygning» er 

sjarmerende vitner om en annen tid. 

Slik eldre reklame skal ifølge skiltbestemmelsene for Ålesund sentrum vurderes bevart. Skilt 

fra gjenreisningsperioden er dessuten originale elementer av de verneverdige bygningene, og 

som sådan regulert til bevaring. De må derfor ikke fjernes uten at bygningsmyndighetene har 

gitt tillatelse. 

Foto øverst til venstre viser et gammelt skilt i Apotekergata, til høyre et gavlmaleri i Nedre Strandgate, nederst 
til venstre Frelsesarmeen i Kirkegata og et gammelt skilt på mur, også i Kirkegata.

13 Reguleringsbestemmelser for Ålesund sentrum, § 20 A. og B. Se også verne- og byformingsplan for Ålesund 
   sentrum, s. 95.

8. Originale og bevaringsverdige skilt

Eldre skilt er viktige vitner om byens historie og bør ikke fjernes.
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Virksomheter som er vendt direkte mot gate som for eksempel butikker, hoteller eller 

restauranter har som oftest et fasadeskilt, det vil si et større skilt plassert på etasjeskillet, som 

regel mellom første og annen etasje.

Bygårdene eller murhusene i Ålesund sentrum har som regel et næringslokale i første etasje, 

en kombinasjon av boliger og næring i annen etasje og leiligheter i etasjene over. På slike 

bygninger er det ofte et klart skille mellom første etasje og etasjene over. 

Ikke alle bygninger har en slik oppdeling. Hvis arkitekten ble bedt om å tegne et hus for en 

hotelleier eller et avisforlag, ville det være naturlig å markere bygningens sokkeletasje, men det 

ville ikke være et like behov for et skarpt skille eller for å tilrettelegge for skilt mellom første og 

annen etasje. 

Fasadeskilt er forbeholdt virksomheter som har dør mot gate og er åpne for publikum, 

og alle bør plasseres på samme etasjeskille hvis det er flere butikker på samme adresse. 

Virksomheter som holder til oppe i etasjene eller i gårdsrommet kan søke om å sette 

opp virksomhetsskilt. 

Skiltene til frisøren i Rådstugata er et forbilledlig eksempel på hvordan nye skilt kan tilpasses 

en bevaringsverdig bygning.

9. Fasadeskilt - plassering

Motstående side: Frisør i Rådstugata, 2019

Butikker og andre virksomheter i lokaler som vender mot gate kan sette opp 
fasadeskilt, som regel i feltet mellom første og annen etasje.
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Tidlig på 1900-tallet var det sjelden tvil om en forretning eller et kontor holdt til i butikken i 

første etasje eller om en måtte gå inn i bakgården eller opp trappen til etasjene over. 

Bygårdene i Ålesund sentrum hadde som oftest en eller flere butikker eller andre virksomheter 

i første etasje. Annen etasje kunne tilhøre butikken i første etasje, enten som utvidelse av 

butikklokalene eller som kontor, det kunne være kontorer med leger, advokater, skreddere og 

andre virksomheter, men også boliger. Håndverkere som for eksempel skomakere, snekkere 

og glassmestere hadde ofte verksted i bakgården. 

Slike virksomheter kunne ha et skilt med navn og type aktivitet plassert ved inngangsdøren 

til trapperom eller gårdsrom, eller et skilt på vindu mot gate som viste hvor de holdt til, eller 

begge deler. Alle disse skilttypene er vanlige også i dag. Vi finner for eksempel flere vindusskilt 

i de øvre etasjene i Ålesund sentrum. 

Hvis en bedrift ønsker å sette opp flere skilt og ikke bare et virksomhetsskilt, er det mulig å 

søke om dette. Et reklameskilt må være tilknyttet virksomheten, og må oppfylle kravene som 

fastsettes i skiltbestemmelsene og som beskrives i denne veilederen. 

Når flere virksomheter holder til i samme bygning blir det spesielt viktig at de forskjellige 

skiltene er arrangert på en ryddig måte. Skilt må ikke bare forholde seg til arkitektur og 

omgivelser, men også til andre skilt på fasaden, slik at resultatet blir en ryddig innbyrdes 

gruppering.

Eksempler på virksomhetsskilt, i Bergen på 1920-tallet øverst til venstre, og i Oslo på 50-tallet til høyre. Nederst 
to eksempler på virksomhetsskilt i Ålesund i 2019, til venstre et virksomhetsskilt i vindu i 2. etasje, til høyre to 
skilt ved siden av inngangsdør til et portrom i Kongens gate. 

10. Virksomhetsskilt 

Kontorer og andre virksomheter som ikke har inngang direkte fra gate kan 
søke om å sette opp virksomhetsskilt, som bør plasseres ved inngangsdør 
til trapperom. Det er også mulig for slike virksomheter å søke om stedlig 
reklame.
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Skilt med frittstående bokstaver var vanlig tidlig på 1900-tallet, og vi finner fortsatt noen slike 

skilt i byen i dag. Ett av de flotteste er skiltet i smijern med dekorasjon i relieff i Løvenvoldgata 

9. Et annet som kan være verd å merke seg er å finne i Kongens gate 11, over inngangsdøren 

til portrommet. Skiltet har dekorative detaljer i smijern og ligger i en bue over et lite vindu.

Skiltene bærer vitne om at også håndverkerne, og ikke bare arkitektene, som arbeidet i Åle-

sund etter brannen var svært dyktige, og slike skilt er bevaringsverdige på lik linje med andre 

opprinnelige elementer på bygningene oppført tidlig på 1900-tallet. 

Det er fremdeles mulig å få laget til skilt i smijern, men det er mer vanlig i dag å velge fres-

te eller konturskårne skilt i metall eller plast. Det er viktig at slike skilt holder samme høye 

håndverksmessige nivå som de gamle skiltene, og at de er godt tilpasset bygningen og dens 

arkitektur. Bokstaver skal festes direkte på mur på en skånsom og lite synlig måte, og ikke 

monteres på skinner og lignende.  

Konturskårne bokstaver kan belyses direkte (av lyskaster montert på vegg), indirekte (lyskilde 

innenfor bokstavene) eller innenfra (lyskilder inni bokstavene). Indirekte belysning å foretrekke, 

men lys plassert inni bokstavene kan også være en god løsning. Det er svært vanskelig å 

oppnå et godt resultat med utvendige lyskastere fordi selve innretningen/lampen lett kan 

komme i veien for teksten og/eller oppleves som skjemmende og sjenerende på fasaden.

Foto øverst til venstre viser navneskilt i smijern i Kongens gate 11, øverst til høyre bokhandelen i Kirkegata 4 
med konturskårne bokstaver. Nederst til vestre et nyere skilt i konturskårne bokstaver i Apotekergata, til høyre 
et annet i Keiser Wilhelms gate.

11. Bokstavskilt

Konturskårne bokstaver bør monteres direkte på vegg, og kan belyses så 
lenge dette lyset er dempet og ikke sjenerende.
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Skilt med frittstående bokstaver eller symboler eller malte skilt direkte på vegg er å foretrekke  

ifølge skiltbestemmelsene for Ålesund sentrum14. Også ifølge Norsk Standard er malte skilt ofte 

en riktig estetisk løsning på bygninger fra perioder da dette var vanlig15.

Malte skilt direkte på fasade var mye brukt i Ålesund tidlig på 1900-tallet. Malte skilt blir en 

integrert del av arkitekturen på en helt annen måte en frittstående bokstaver.

Fotografiene på motstående side viser Follestads sykkelbutikk i Kipervikgata og Victoria Hotel 

i Storgata i 1920 ca., og to malte fasadeskilt fotografert i 2019, i Harald Torsviks plass og i 

Apotekergata. Et slikt skilt, malt av en dyktig skiltmaler i farger som passer til bygningen, vil 

styrke byens egenart. 

Fasadeskilt malt direkte på veggen er først og fremst å anbefale på bygninger med murpuss16. Det 

er også mulig å male virksomhetsskilt ved inngangsdører til portrom eller gårdsrom.

Fasadeskilt og virksomhetsskilt, slik de er beskrevet i dette og foregående kapitler, kommer under 

kategorien skilt. Skilt av andre typer, som annonserer varer eller tjenester og/eller som ikke er 

plassert som vist, er å regne som reklame. Forutsatt at slik reklame er tilknyttet virksomheten og 

at krav til størrelse osv. overholdes er ikke dette i strid med skiltbestemmelsene.

Øverst til venstre Follestads sykkelbutikk i Kipervikgata på 1920-tallet, øverst til høyre Victoria Hotel på hjørnet 
mellom Skaregata og Storgata i samme periode. Nederst til venstre Misjonskirken på Harald Torsviks plass, til 
høyre Sverre Eidsvik i Apotekergata. 

14 Reguleringsbestemmelser for Ålesund sentrum, § 25.C,
15Norsk Standard, side 11
16Verne- og Byformingsplan for Ålesund sentrum s. 96   

12. Malte fasadeskilt

Malte fasadeskilt kan være dekorative og er i mange tilfeller det beste 
alternativet på eldre bygninger.
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Plateskilt var svært vanlige tidlig på 1900-tallet. Elegante butikker hadde ofte glasskilt med 

bokstaver i ekte gull. Emaljeskilt var ikke uvanlige, men det vanligste var nok håndmalte skilt på 

plater i tre eller metall. Plateskilt bør plasseres i naturlige nisjer eller i vindusfelt, eller på en slik 

måte at de harmonerer med arkitekturen17. 

Plateskilt kan også være egnet som virksomhetsskilt ved inngangsdør. Hvis det er flere bedrifter 

i samme inngang bør alle enkeltskilt har samme utforming, hvis ikke man foretrekker et felles 

skilt for alle virksomhetene. 

På motstående side ser vi ett eksempel fra Bergen tidlig på 1900-tallet, med gullbokstaver 

på glassplate. Legg merke til skyggeeffektene på gullbokstavene. De bærer vitne om svært 

dyktige håndverkere. Aalesunds Skipperforenings nye skilt er laget i samme teknikk, som vist på 

fotografiet øverst til høyre. Nederst til venstre en butikk i Ålesund i samme periode med et malt 

plateskilt i tre eller metall, og et gateskilt i emalje fotografert i 2019. 

17  Norsk Standard 3041, s. 11. 

Øverst til venstre glasskilt med gullbokstaver i Bergen tidlig på 1900-tallet, til høyre et nyere skilt av samme 
type i Ålesund i 2019. Nederst til venstre en butikk i Ålesund tidlig på 1900-tallet, til høyre et gateskilt i 
emalje i 2019. 

13. Plateskilt

Plateskilt var vanligere tidlig på 1900-tallet enn i dag, og nye plateskilt fremstilt 
etter alle kunstens regler kan utgjøre et positivt bidrag i bybildet.
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Det er noen ganger behov for å skjerme en del av et butikkvindu av praktiske hensyn. Kanskje 

brukes lokalene innenfor til kontor eller lager, eller det kan være behov for å utnytte plassen 

bedre. 

Vinduer bør ikke tildekkes helt, hverken fra utsiden eller fra innsiden, av hensyn til gatemiljøet. 

Lukkede fasader og tildekte butikkvinduer bidrar lite til gode gatemiljøer og kan oppleves som 

avvisende. Hvis det er arbeidsplasser i lokalene, kan det være lite hensiktsmessig å dekke til 

vinduer fordi arbeidsplassforskriften stiller krav til utsyn18.

Tidlig på 1900-tallet var det vanlig å skjerme deler av butikkvinduer ved å sette opp en skjerm 

eller et gardin som dekket omtrent halvparten av vinduet, plassert litt innenfor vinduet, og lage 

en liten vindusutstilling i mellomrommet. En slik vindusutstilling er dekorativ og bidrar til en vari-

ert gatemiljø og den er god reklame for varene og tjenestene som tilbys. På denne måten er det 

mulig å skjerme interiøret og samtidig gi de forbipasserende et innbydende inntrykk. 

Slike vindusutstillinger er ikke søknadspliktige, og det samme gjelder skilt som er en naturlig del 

av en slik utstilling. 

Større skilt som ikke er del av utstillingen, skjermer med variabelt innhold, og folie på vindu (uan-

sett om den plasseres på innsiden eller utsiden) regnes som skilt eller reklame. Alle er søknads-

pliktige, og omtales i egne kapitler19.

Foto øverst og nederst til venstre viser eksempler på skjerming tidlig på 1900-tallet, mens fotografiene til høyre 
viser hvordan dette er løst i Ålesund i dag, i Keiser Wilhelms gate (øverst) og i Apotekergata (nederst).

14. Delvis skjerming av butikkinteriører 

18  Arbeidskraftsforeskriften § 2-10: De enkelte arbeidsplasser skal ha dagslys og utsyn
19 Reguleringsbestemmelser for Ålesund sentrum, § 25 punkt.J

Vinduer kan skjermes delvis, for eksempel ved hjelp av en innvendig skjerm, 
gjerne med en vindusutstilling foran. Heldekkende folie på vinduer mot gate er 
ikke tillatt.
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Fotografier fra tidlig 1900-tall viser mange eksempler på skilt direkte på vinduer, som oftest laget 

av ekte bladgull. Dyktige håndverkere kan fortsatt fremstille slike skilt. Det er også mulig å bruke 

selvklebende bokstaver. Slike skilt spiller på lag med arkitekturen, og hvis de plasseres foran en 

vindusutstilling vil de ikke ta for mye oppmerksomhet fra varene.

Alle skilt direkte på vindu, uansett om de er satt på innsiden eller utsiden av glasset, er søknads-

pliktige. Krav til størrelse (maks 0,6 m2), antall (2) og utforming gjelder for folie på vindu, uansett 

om det er tekst eller bilder på folien20. Tildekking med bilder eller annen grafikk utgjør dessuten 

en vesentlig fasadeendring, og er ikke tillatt på bygninger regulert til bevaring21.

I senere år er det blitt mer og mer vanlig å dekke over vinduer med folie, ofte med fargerike 

motiver og iøynefallende reklame. Slike folieskilt kan bestilles på nett til en rimelig pris, og er 

enkle å sette opp. Har en næringsdrivende litt erfaring med eller sans for grafisk utforming er 

det ikke noe i veien for at han eller hun kan utforme og bestille et skilt som er godt tilpasset 

bygningen og gatemiljøet, og som er i samsvar med skiltbestemmelsene for sentrum. Det 

er ikke spesielt komplisert å søke om tillatelse til å sette opp skilt, og kommunen har dyktige 

rådgivere som gjerne hjelper til. 

Det kan likevel lønne seg å overlate oppdraget til en profesjonell skiltdesigner eller en arkitekt, 

som vil se til at skiltet er utformet på en måte som møter både butikkens behov og bygnings-

myndighetenes krav, og som kan ta seg av søknadsprosessen.

20 Reguleringsbestemmelser for Ålesund sentrum, § 25 punkt E.
21 Reguleringsbestemmelser for Ålesund sentrum, § 20.

De to øverste fotografiene viser skilt på vindu i Oslo som neppe kan sies å være underordnet arkitekturen og 
tilpasset denne, slik det stilles krav til i Ålesund sentrum. De to nederste fotografiene viser to frisørsalonger i 
Ålesund, i Kipervikgata og i Buholmgata. 

15. Skilt på vindu 

Skiltbestemmelsene for Ålesund sentrum gjelder også for folie på vinduer, 
uansett om det er snakk om tekst, bilder eller bare frostet folie og uansett om 
folien er på innsiden eller utsiden av glasset.
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Skilt i vinduer dekkes av skiltbestemmelsene dersom de ikke er en naturlig del av 

vindusutstillingen22. Forskjellen mellom skilt som er en naturlig del av utstillingen og skilt som 

egentlig er å regne som utendørsskilt omtales også av Norsk Standard, der det presiseres at 

«som utendørsskilt regnes også samme type innendørs innretning der budskapet er rettet mot 

utsiden»23. 

Dette betyr ikke at skilt innenfor vindu er forbudt, men at de er søknadspliktige på lik linje med 

skilt plassert utvendig, og at de må møte de samme kravene til størrelse og utforming som 

skilt plassert utvendig. Slike skilt vil også medregnes med hensyn til maksimalt antall skilt per 

virksomhet. En virksomhet som for eksempel ønsker å sette et skilt innenfor vindu som er å 

regne som et utendørsskilt, vil derfor ikke kunne sette opp mer enn ett annet skilt utvendig. 

Akkurat hvor grensen går mellom skilt som er en naturlig del av vindusutstillingen, og skilt 

som ikke er det, kan noen ganger være et skjønnsspørsmål. Men det bør ikke herske noen tvil 

om at skilt som er plassert nær et vindu der det enten ikke er noen vindusutstilling overhodet, 

eller der skiltet eller skiltene ikke har noen tilknytning til denne utstillingen, sorterer under 

denne kategorien. Skilt som er festet direkte på vindu omtales i forrige kapittel. 

22 Reguleringsbestemmelser for Ålesund sentrum, § 25 punkt J.
23 Norsk standard 3041, punkt 3.1. 

Foto øverst til venstre viser butikk i Oslo (2019), foto øverst til høyre og nederst til venstre viser butikker i 
Ålesund sentrum tidlig på 1900-tallet. Foto nederst til høyre en butikk i Oslo (2019).

16. Søknadspliktige skilt innenfor vindu 

Hvis skilt innenfor vindu ikke er en naturlig del av en vindusutstilling, er de 
søknadspliktige og må oppfylle kravene i skiltbestemmelsene.
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Foto øverst til venstre fra Bryggen i Bergen tidlig på 1900-tallet, øvrige foto fra gater i Ålesund i 2019. 

Uthengsskilt var vanlige tidlig på 1900-tallet. Utførelsen kunne være i smijern, emalje, tre eller 

metallplater, de kunne festes direkte på vegg eller henges på et feste (såkalte galgeskilt). 

Uthengsskilt må møte de samme kravene til tilpasning og antikvarisk korrekt utførelse som 

andre elementer som festes til verneverdige bygninger, men det er samtidig rom for kreativitet. 

Det er dessuten uheldig med for mange identiske uthengsskilt. Fotografiene på neste side 

viser stor variasjon. 

Uthengsskilt trenger ikke ha tekst: Bakerier hadde ofte en kringle som uthengsskilt, skomakere 

gjerne en støvel, og urmakere pleide å henge opp et ur utenfor butikken. 

Foto øverst til venstre på motsatt side viser et gløtt fra Bryggen i Bergen tidlig på 1900-tallet, 

øverst til høyre et ur i Kongens gate i Ålesund, fotografert i 2019. Nederst til høyre to uthengs-

skilt i Ålesund, til venstre i Apotekergata og til høyre i Notenesgata, også fotografert i 2019.

17. Uthengsskilt 

Uthengsskilt må gjerne være kreative, så lenge de oppfyller kravene fastsatt i 
skiltbestemmelsene.
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Lysteknologi har vært gjenstand for en rivende utvikling, og lysdioder eller LED bruker mindre 

energi, tar opp mindre plass og gir mye kraftigere lys enn tradisjonelle glødelamper og lysrør. 

Det er nå mulig å integrere belysning i arkitektur, skilt og gatemøbler på en helt ny måte.

Mindre lyskilder og større lysytelse betyr samtidig større fare for blending. Skilt som belyses 

med altfor sterkt og kaldt lys kan være plagsomme for enhver, men eldre og svaksynte kan 

miste alt nattesyn av slik lyssetting. 

En korrekt lyssetting kan berike gatemiljøet ved å fremheve arkitekturen og detaljene i byens 

gater og skape en unik atmosfære. En planløs eller lite hensiktsmessig lyssetting kan ha 

motsatt effekt. 

Tidlig på 1900-tallet var Ålesund belyst av glødelamper og i en periode også av gasslamper. 

Disse lyskildene gir et varmt, dempet lys. Skilt og annen belysning i byen bør bidra til å skape 

samme atmosfære med varme, dempede lyskilder. 

Veilederen Lys på Stedet – utendørsbelysning i byer og tettsteder24 utgitt av regjeringen i 2012 

er et godt utgangspunkt og referanse som tar høyde for nyere utviklinger i lysteknologi og de 

forskjellige faktorene som kan føre til at lys blir skjemmende eller sjenerende. 

Foto på motsatt side viser Arbeideren i Lorkenesgata i Ålesund. Lyskastere er plassert slik at de 

nesten ikke er synlige, og de fremhever både skilt og arkitektur på en nøye planlagt måte.

24 Se side 58 for mer informasjon og lenke for nedlastning av denne veilederen

Motstående side: Arbeideren i Ålesund, 2019.

18. Lys på skilt og i gater 

Lyssetting må være dempet og varmt (gult), både av estetiske hensyn og 
fordi feilaktig lyssetting kan virke sjenerende og i verste fall frata svaksynte alt 
nattesyn.
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Når armaturen, det vil si innretningen lyskilden monteres i, er del av selve skiltet inngår dette 

elementet i byggesøknaden om skilt/reklame. Hvis lyskastere og annen armatur derimot skal 

festes direkte på en bygning regulert til bevaring er slike tiltak uansett søknadspliktige.

Armatur, ledninger og festeanordninger generelt må møte kravene som stilles i 

reguleringsbestemmelsene for Ålesund sentrum25. Det er med andre ord ikke lov å feste 

elementer på bygninger regulert til bevaring som ikke hører hjemme på slike bygninger. 

Lyssetting av skilt, og lyssetting generelt, av bygninger regulert til bevaring krever en grundig 

vurdering både av hvordan selve lyset påvirker bygningen og hvordan den oppfattes etter 

mørkets frembrudd, og hvordan festemekanismene, ledningene og andre innretninger påvirker 

bygningen på dagtid. 

Hvis lyssetting bare er mulig forutsatt at det festes innretninger direkte på bygningen som 

virker skjemmende på dagtid, kan det i noen tilfeller være bedre å avstå fra å lyssette dem. 

I de aller fleste tilfeller er det imidlertid mulig å lyssette bygninger og skilt på en måte som ikke 

forringer bygningens kvalitet på dagtid. Det er ofte et spørsmål om budsjett da slike løsninger 

kan være kostbare. 

Fotografiene på motstående side viser lyssetting på Arbeideren, der to kompakte og lite

fremtredende skjermer kaster et dempet lys nedover, et eksempel på en kubeformet skjerm 

som gjør armaturen mindre synlig og to eksempler på skilt med dempet, indirekte belysning i 

Kongens gate og på Harald Torsviks plass.

25 Reguleringsbestemmelser for Ålesund sentrum, § 20. I.

Øverst til venstre lyssetting på Arbeideren, til venstre en kubeformet skjerm til lyskaster, nederst to eksempler på 
indirekte belysning i Kongens gate og på Harald Torsviks plass, alle 2019. 

19. Belysningsutstyr

Tekniske anretninger må plassers slik at de ikke virker skjemmende. Det er 
mange måter å oppnå ønsket effekt uten synlige installasjoner. Spør gjerne 
kommunen om råd tidlig i prosessen.
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Ifølge skiltbestemmelsene skal skilt og reklame i form av lyskasser ikke benyttes om de ikke 

er inntrukket, og gjort som en del av fasadearkitekturen. Det står videre at det foretrekkes skilt 

av frittstående bokstaver og symboler, eller malte skilt/reklame direkte på vegg26.

Lyskasser var ganske kraftige konstruksjoner inntil for bare få år siden, mens det i dag er 

mulig å belyse selv ganske tynne skilt innenfra. Plateskilt med innvendig belysning anses som 

lyskasser uansett tykkelse. Ifølge Norsk Standard for skilting skal plateskilt med innvendig 

belysning ha utskåret og gjennomlyst tekst. Hel-lysende front anbefales ikke. 

Lyskasser kan festes på vegg, monteres frittstående eller som uthengsskilt. 

Fotografiet på motsatt side viser et eksempel på lyskasser satt opp i 2019. Nyere lyskilder tar 

opp mindre plass og det er derfor mulig å fremstille lyskasser som fremstår som en del av 

fasadearkitekturen. 

26 Norsk standard 3041, s.10.

20. Lyskasser

Motstående side: Butikk i Kipervikgata, 2019.

Lyskasser kan tillates hvis de er så tynne at de fremstår som plateskilt, og 
belysningen er dempet.
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Blinkende eller bevegelige skilt og reklame er ikke tillatt i Ålesund sentrum27. Slike skilt 

er dessuten forbudt nær lyskryss og rundkjøringer i byen, og på alle offentlige veier der 

fartsgrensen er over 50 km/t. Vegdirektoratet definerer slike skilt som «variable reklameskilt 

eller lignende innretning hvor budskapet eller bildet endres eller skiftes mer enn en gang 

i døgnet», og presiserer at «forbudet gjelder uten begrensning i avstand fra veg, dersom 

budskapet er rettet mot trafikantene eller kan oppfattes på denne måte»28.

Blinkende neonskilt, reklameskjermer med skiftende foto eller filmer, figurer med bevegelige 

armer plassert på fasade eller i butikkvindu på en slik måte at de kan oppfattes å være rettet 

mot personene utenfor er derfor ikke tillatt når disse innretningene er å anse som skilt eller 

reklame. Akkurat hvor grensen mellom elementer i et butikkvindu som er å anse som 

skilt/reklame og hva som ikke er det utdypes i kapittel 16.

Fotografiene på motsatt side viser eksempler på blinkende eller bevegelig reklame. Øverst til 

høyre et butikkvindu med en skjerm med skiftende bilder plassert inntil vindu, til venstre et 

blinkende skilt i et vindu, begge i Oslo. Fotografiene nederst viser lignende skilt i Ålesund.

27  Reguleringsbestemmelser for Ålesund sentrum, § 25 C.
18 Forskrift om forbud mot variabel reklame langs offentlig veg av 23.5.1990.

Foto øverst til venstre og høyre butikkvinduer i Oslo, foto nederst til venstre og høyre butikkvinduer i Ålesund 
(alle 2019) med variabel eller blinkende reklame.  

21. Blinkende eller variabel reklame

Blinkende eller bevegelige skilt eller reklameinnretninger er ikke tillatt i Ålesund 
sentrum.
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29 Reguleringsbestemmelser for Ålesund sentrum, § 25 punkt D og Norsk Standard 3041 s. 11.
30 Reguleringsbestemmelser for Ålesund sentrum, § 20. A. Se også Riksantikvarens Bystrategi.

Motstående side: Gavlreklame i Ullevålsveien i Oslo. 

Rundt forrige århundreskiftet bygget man bygårder side om side, med vinduer mot gate og 

bakgård men ikke mot naboeiendommen. De resulterende vindusløse gavlveggene fikk sjelden 

stå tomme. Noen fikk påmalte enkle bokstavskilt, men mange var av høy kunstnerisk kvalitet 

og bidro til et variert og fargerikt bybilde. 

Det var mange slike gavlmalerier i Ålesund tidlig på 1900-tallet, og de ble brukt både 

som reklame for varemerker og som virksomhetsskilt. I dag tillater skiltbestemmelsene 

virksomhetsskilt eller reklame tilknyttet virksomheter i bygningen, men ikke det som defineres 

som ikke-stedlig reklame. Samtidig anbefales bruk av malte skilt både i skiltbestem-

melsene og i Norsk Standard.29

Skulle noen ønske å male et større skilt på gavl, av den typen som var vanlig tidlig på 

1900-tallet, vil dette være både søknadspliktig og dispensasjonspliktig (det vil med andre 

ord være nødvendig å tillate et unntak fra bestemmelsene). I en slik søknad vil det imidlertid 

være mulig å argumentere med at slike gavlmalerier er en form for tilbakeføring til opprinnelig 

fasadeutforming.30 En søknad om et dekorativt skilt av høy kvalitet, for en stedlig virksomhet, 

vil kunne tas til vurdering. 

Fotografiet viser hvordan et kreativt og samtidig gavlmaleri kan spille på lag med en gammel 

bygning, her Katedralskolen i Oslo, tegnet i 1902 av arkitekt Carl Michalsen som også bidro til 

gjenreisningen av Ålesund etter brannen.

22. Gavlmalerier

Gode, dekorative gavlmalerier kan være god reklame og samtidig bidra til et 
variert og trivelig gatemiljø.
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Løsfotreklame eller såkalte snubleskilt er forbudt. Dette er ikke bare fordi de ikke hører til i 

den historiske byen (vi finner ikke noen slike skilt på fotografier fra tidlig 1900-tall) eller fordi 

de ofte gir et uryddig inntrykk. Løsfotreklame er spesielt farlige for synshemmede  og er  ikke 

bare forbudt i Ålesund sentrum i henhold til skiltbestemmelsene31, men også i hele Ålesund 

kommune i henhold til politivedtektene32. 

Norsk Standard fastslår at løsfotreklame skal unngås av praktiske og estetiske hensyn, at slik 

reklame utgjør en ekstra stor fare for synshemmede fordi den kommer overraskende på, og er 

en av de største hindringene synshemmede møter når de ferdes i det offentlige rom33. 

Fotografiene på motstående side viser fortau i Oslo, men forholdene er ikke stort bedre 

i Ålesund. Foto øverst til venstre viser hvordan løsfotreklame kan skape plassproblemer 

og tvinge fotgjengere ut i kjørebanen. På foto øverst til høyre er fortauet utvidet slik at 

forbipasserende slipper å ta sjansen i trafikken, men det er ikke alltid tilfelle. Foto nederst til 

venstre og til høyre viser andre eksempler på smale fortau. Legg merke til stativet på foto 

nederst til venstre: det er ikke bare svaksynte som risikerer å snuble over slike skilt, spesielt 

når det er mange fotgjengere på fortauet. 

31 Reguleringsbestemmelser for Ålesund sentrum, § 25 N og O.
32 Politivedtekter for Ålesund kommune, § 3-1
33 Norsk Standard 3041, punkt 3.2.11.

Alle fotografiene er tatt i gater i Oslo i 2019. 

23. Reklame på fortau

Fortau er for fotgjengere. Løsfotreklame og andre hindringer kan forårsake 
ulykker og er forbudt både av skiltbestemmelsene og av politivedtektene for 
Ålesund kommune. Vis hensyn.
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Ifølge reguleringsbestemmelsene for Ålesund sentrum er skilt søknadspliktige. Skilt som er 

satt opp i området vist på siste side etter 17.3.2000, og som det ikke er gitt tillatelse til, er 

derfor å anse som ulovlige34.

Ulovligheter etter plan- og bygningsloven skiller seg fra de fleste ulovligheter ved at de ikke 

foreldes, og fordi eieren i de fleste tilfeller stilles til ansvar uansett hvem som faktisk har 

begått en ulovlighet. 

I de aller fleste tilfeller er det mulig å rydde opp i slike forhold på en minnelig måte, spesielt 

når det er huseier som tar initiativet til å søke om tillatelse for tiltak som er blitt gjennomført, 

men som det ikke er gitt tillatelse til. Hvis det er snakk om tiltak som er i strid med loven, kan 

bygningsmyndighetene pålegge huseier å rette opp forholdet. Det kan være snakk om å fjerne 

et skilt eller skifte ut en dør. 

Når bygningsmyndighetene følger opp en ulovlighet vil den ansvarlige få anledning til å 

forklare seg og til å sende inn en søknad om tillatelse. I tilfelle avslag på søknaden kan 

kommunen kreve at ulovlig oppsatt skilt og reklame fjernes, og ilegge overtredelsesgebyr 

eller tvangsmulkter. 

Huseier kan stilles til ansvar selv om det er en leietaker som har satt opp skiltene. Utleiere av 

næringslokaler i Ålesund sentrum bør derfor se til at leietakere forplikter seg til å respektere 

skiltbestemmelsene når de inngår en leieavtale. 

34 Reguleringsbestemmelser for Ålesund sentrum, § 25 I.

24. Ulovlige skilt

Foto på motstående side viser et veggmaleri i Torggata i Oslo. Ferdinand Larsen har lagt ned for 
mange år siden, men skiltet er blitt restaurert som et verdifullt landemerke (foto 2019).

Huseier kan holdes ansvarlig for skilt plassert etter 2000, og bør se til at 
leietakere respekterer skiltbestemmelsene.
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Dette oppslagskapittelet inneholder utdrag fra lovene, reguleringsbestemmelsene, forskriftene og retningslinjene 
det henvises til i denne veilederen. 

25.1 Utdrag fra reguleringsbestemmelser for Ålesund sentrum
§ 25. Skiltbestemmelser:

A. Skiltbestemmelsene kommer i tillegg til bestemmelsen i Plan- og byggningslovens § 107 om skilt 
og reklame.

B. Innen planområdet skal skilt og reklameinnretninger godkjennes av FUP/HP før de settes opp. Ved 
avgjørelse om godkjenning skal gis, skal det tas hensyn til om innretningen vil virke skjemmende eller 
sjenerende, eller være til fare for omgivelsene.

C. Skilt og reklameinnretninger skal ha moderat størrelse, utforming og farge, og skal harmonere med 
bygning og miljøet for øvrig. For både ny og gammel bebyggelse i Ålesund sentrum skal skilt og reklame være 
en integrert del av arkitekturen og underordnet denne. Blinkende eller bevegelige skilt/reklameinnretninger 
tillates ikke.

D. Skilt og reklame i form av lyskasser skal ikke benyttes om de ikke er inntrukket, og er gjort som en del 
av fasadearkitekturen. Det foretrekkes skilt av frittstående bokstaver og symboler, eller malte skilt/reklame 
direkte på vegg. 

E. Størrelse og lengde på skilt skal harmonere med fasadens oppdeling og størrelse. Uthengsskilt skal ikke ha 
større bredde enn 90 cm. Innen bevaringsstrøk og på fredede bygninger, skal skiltstørrelsen være 
maksimum 0,6 m2.

F. Skilt og reklameinnretninger på bygninger skal plasseres på veggflater, og tillates ikke plassert på mønet, 
takflater eller gesims. Horisontale bånd og gesimser tillates ikke oppsatt med lysreklame. Videre tillates ikke 
skilt/reklame på stolper eller gjerder.

G. Antall skilt skal være maksimum 2 stk. for hver virksomhet som holder til på eiendommen. Antall skilt 
kan økes dersom virksomheten disponerer flere fasader på eiendommen langs fortau eller gate, og der det 
er naturlig at det settes opp skilt også mot disse. Skiltene skal som hovedregel plasseres ved innganger.

I. Følgende skilt og reklameinnretninger er ikke tillatt:
- Løsfotreklame
- Skilt og reklame som ikke er direkte knyttet til virksomheten som drives på eiendommen med 
  unntak for de områder som FUP/HP har godkjent for dette.
- Plakatreklame på bygninger og innhegning.

J. Skilt og reklame i vinduer dekkes av disse bestemmelsene dersom innretningen ikke er en naturlig del av 
vindusutstillingen. 

K. Flagg, vimpler og tilsvarende innretninger skal forhåndsgodkjennes av FUP/HP.

L. Eldre reklamer malt direkte på vegg skal vurderes bevart av FUP/HP.

M. Skiltvedtektene gjelder uavkortet også for bensinstasjoner.

25. Utdrag fra lover og forskrifter

Motstående side: Veggmaleri i Nedre Strandgate, 2019
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25.4 Forskrift om forbud mot variabel reklame langs offentlig veg
§ 1. Langs offentlig veg er det forbudt – med unntak som fremgår av § 2 – å sette opp variable reklameskilt 
eller lignende innretning hvor budskapet eller bildet endres eller skiftes mer enn en gang i døgnet. Forbudet 
gjelder uansett om vekslingen skjer mekanisk, elektronisk, optisk eller på annen måte. Forbudet gjelder uten 
begrensning i avstand fra veg, dersom budskapet er rettet mot trafikantene eller kan oppfattes på 
denne måte.

§ 2. Forbud mot variabel reklame i tettbygd strøk.
I tettbygd strøk langs veger med fartsgrense 50 km/t eller lavere, gjelder forbud som nevnt i § 1 bare ved 
signalregulerte kryss og ved rundkjøringer. Etter søknad kan vedkommende vegmyndighet gi dispensasjon 
fra forbudet i denne paragraf. 

§ 3. Ikrafttreden og overgangsregler. 
Denne forskrift trer i kraft straks. Forskriften gjelder også variable reklameskilt og lignende innretninger 
oppsatt før forskriften er satt i kraft. Innen ett år fra forskriften er trådt i kraft eller fartsgrensen på 
vedkommende sted er hevet til over 50 km/t, skal slik reklame, som hittil har vært lovlig, være fjernet/rettet. 
Vegmyndigheten kan kreve tidligere fjerning/retting.
Fastsatt av Vegdirektoratet 23. mai 1990

25.5 Utdrag fra forskrift om politivedtekt for Ålesund kommune
§ 3-1. Hindringer:  
På offentlig sted er det forbudt å sette fra seg eller henge opp noe som kan være til fare, hinder eller ulempe 
for alminnelig ferdsel, dette gjelder også ved utplassering av bord eller stoler. Det skal særskilt tas hensyn 
til blinde, svaksynte og bevegelseshemmede.

§ 4-1. Reklame, oppslag: 
Det er ikke tillatt å sette opp plakater og kunngjøringen (om møter, arrangement osv.) på offentlig sted uten 
politiets tillatelse. Eier av reklame og oppslag er ansvarlig for å få fjernet disse når de er foreldet.

§ 8-3. Kommunal håndhevelse: 
Vedtektenes § 3-1 (kommunal håndhevelse etter denne paragrafen er avgrenset til kun å gjelde utplassering 
av advarsler om rasfare og utplassering av løsfotreklame og andre salgsfremmende gjenstander på fortau), 
§ 3-7, § 3-8, § 5-2, 1. ledd, § 5-2, 2. ledd, § 5-3, 1. ledd,  § 5-3, 2. ledd, § 4-2 og § 4-3 kan håndheves av Ålesund 
kommune med hjemmel i forskrift 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal håndheving av politivedtekter, jf. 
politiloven § 14 tredje ledd. 
Ålesund kommune kan ved overtredelse av disse bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr. 

N. For skilt og reklame som bare skal plasseres ut for kortere tid enn 1 måned, og som er knyttet til festivaler, 
idrettsarrangementer og lignende, kan det meddeles dispensasjon.

O. Plakatoppslag (posters) tillates på steder godkjent av kommunen.

P. Spesialdesignet skiltsøyle med henvisningsskilt tilpasset gatemøblering og bymiljøet kan oppsettes 
i sentrum. 

Vedtatt 17.3.2000. I gjeldende plan- og bygningslov er det § 30-3 (og ikke 107) som fastsetter krav til skilt og 
reklame. I dag er det Plan- og Byggesaksutvalget som skal godkjenne skilt (og ikke FUP/HP). 

25.2 Utdrag fra verne- og byformingsplan for Ålesund sentrum
Utdrag fra side 92-97 av Verne- og byformingsplanen for Ålesund sentrum, ferdigstilt i 2001.
 
«Skilt som byformelementer: Skiltingens primære oppgave er å gi nødvendig informasjon og orientering i 
forhold til situasjonsbestemte behov. Dette betyr at skilt ikke bare skal ha entydig og god lesbarhet, men 
også god og hensiktsmessig plassering, som også innebefatter harmonisk tilpasning til arkitektur og 
omgivelser. Konsekvent holdning og styring med disse prinsippene i et bymiljø, vil være av stor betydning 
for den visuelle helhet i miljøet, og være med å etablere ordensprinsipper, som gjør skiltingen forståelig, 
visuelt berikende og hensiktsmessig.

Veggskiltene: De enkleste veggskiltene ble malt direkte på veggene. Før bybrannen var dette den 
vanligste form for skilting på byens trehus, og etter brannen på byens nye pussede murhus. 

Vindusskiltene: Vindusskiltene besto av påmalte eller pålimte navn og tekster på butikkvinduene. Denne 
typen var også rimelig å utføre, og var beskyttet mot vær og vind, da bokstavene ble festet på innsida 
av vinduene. Bokstavtypene var som oftest stiltilpasset med kunstnerisk tilsnitt. Skilttypen ble svært mye 
brukt etter gjenreisningen. Ålesund sentrum har således tradisjon for vindusskilting av høy estetisk kvalitet, 
som beriket og understreket husenes arkitektur og karakter. 

Nye skilt: Skilting må planlegges som en naturlig del av et byggeprosjekt, slik at skilt kan plasseres som en 
integrert del av arkitekturen. På eksisterende og nye hus i Ålesund sentrum bør det kreves at skilt tilpasses 
husets arkitektur, og underordner seg dette. 

25.3 Utdrag fra Plan- og bygningsloven
§ 30-3. Skilt- og reklameinnretninger: 
Skilt- og reklameinnretninger må ikke virke skjemmende eller sjenerende i seg selv, i forhold til omgivelsene 
eller for trafikken, eller i strid med ønsket utvikling i kommunen. 

Tillatelse til skilt- og reklameinnretning kan gis permanent, for et bestemt tidsrom eller inntil videre. 
Dersom tillatelsen er gitt inntil videre, kan kommunen gi pålegg om å fjerne eller endre enhver skilt- og 
reklameinnretning som etter kommunens skjønn strider mot kravene i første ledd. Innretning som antas å 
medføre fare kan i alle tilfelle kreves fjernet ved pålegg fra kommunen. 

Fastsatt av Ålesund bystyre 7.11.2013 og stadfestet av Politidirektoratet 16. januar 2017.
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Riksantikvarens bystrategi inneholder anbefalinger om hvordan viktige historiske bymiljøer skal forvaltes. 
Det anbefales blant annet at nybygg og endringer i de viktigste historiske byområdene bør 
i større grad videreføre byggeskikken og tilpasses det eksisterende bygningsmiljøet i høyde, volum, 
utforming og materialbruk. 
https://www.riksantikvaren.no/Ansvarsomraader/Byer-og-tettsteder/Riksantikvarens- bystrategi

Regjeringen (kommunal- og moderniseringsdepartementet, samferdselsdepartementet og 
miljøverndepartementet) har utgitt veilederen Lys på stedet – utendørsbelysning i byer og tettsteder, blant 
annet for å øke bevisstheten om hvordan utendørsbelysning påvirker vår livskvalitet og vårt miljø og 
å stimulere kommuner og næringsliv til å satse på helhetlig lysplanlegging og god lysbruk (fra forordet). 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/lys-pa-stedet/id675013/

Verne- og byformingsplanen for Ålesund sentrum ble utarbeidet i 2001 som en veiviser om praktisk 
gjennomføring av fysiske tiltak i sentrum, for å ta vare på og videreutvikle de enestående arkitektoniske og 
bymiljømessige kvaliteter i Ålesund sentrum.
https://www.alesund.kommune.no/images/stories/dokumenter/Fag-_og_handlingsplaner/Verne-_og_
byformingsplanAlesundsentrum.pdf

Norsk Standard NS 3041:2007 er en veiledning for skilting. Ifølge standarden innebærer riktig skilting at 
man tar hensyn til arkitektur og miljø uten at det går på bekostning av lesbarheten, og standarden kan 
benyttes ved planlegging av bygninger og uteområder for å sikre god og riktig bruk av skilt og bidra til et 
hyggelig miljø (fra forordet). Standarden kan kjøpes på:
https://www.standard.no/nettbutikk/produktkatalogen/produktpresentasjon/?ProductID=236824

26. Lenker til veiledere og andre dokumenter

Motstående side: Tegning av Kirkegata 4, Ålesund, av arkitekt Christian Fürst, 1904.
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Introduction
The purpose of this booklet is to give owners of shops, cafes and other activities in the city 

centre of Ålesund information on the laws and regulations that apply to signs in the city 

centre, and to show examples of new and old signs that comply with them. 

Photographs and drawings from the early years of last century show where signs were placed 

in the early years of last century (note that some of the recent photographs show examples 

of signs that are not allowed in the centre of Ålesund). You are not required to copy old signs, 

but adapting your image to the historical style of the buildings may benefit your business 

more than an eye-catching advertisement. Many of those who visit Ålesund do so because 

they want to experience the historical atmosphere of the city. They will appreciate your 

contribution.

Those who want to put up signs and advertisements in the city centre (the map on the last 

pages shows the exact area) must first send an application to Ålesund kommune. Signs must 

meet the requirements set forth in the building regulations and other applicable laws, and the 

application must be approved by the city council. Signs that are put up without a permit will be 

subject to administrative prosecution under building regulations. 

If you own a building you are responsible for violations of the building regulations such as 

façade alterations that are not permitted, even if the alterations had already been made when 

you bought the building. This also applies to signs and other façade alterations carried out by 

a tenant. 

Most cases of irregular signs and advertising can be solved with a good dialogue and 

cooperation with the building authorities. You may apply for a permission even if a sign has 

already been put up, and you will only be required to remove it if the application is turned 

down. Should you fail to do so, however, or fail to apply for a sign that has been put up without 

permission, the result could be a weekly fine until the matter has been put right. 

Signs and advertisements in the city centre must be of high quality. This also applies to 

installations as wires, fastening elements etc. The buildings in the city centre are protected as 

cultural heritage, and must not be disfigured by non-professional installations or elements that 

are not suited to such buildings. 

Motstående side: veggmaleri i Dalsbergstien i Oslo, 2019.

27. English summary
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Signs and advertisements must be designed and placed in such a way that they do 

not dominate. Their size, design and colour must be adapted to the building and the 

neighbourhood. 

Light can be used on individual letters. Lightboxes should not be used unless they are built 

into the façade, and only the letters (and not the whole box) should be lit. Illumination should 

be soft and not too dominating. Strong, bluish light can impair night vision. 

The size and length of signs must harmonize with the façade, as shown in the examples on 

the foregoing pages. Signs must be maximum 0.6 m2 and only two signs are allowed for each 

activity unless it has windows facing two streets. 

Whenever possible, letters painted directly on the walls should be preferred. 

Signs or advertisements applied directly to windows are considered as signs, and the same 

requirements as to size, colour and design apply to adhesive film applied to windows. 

No permit is required for window displays, and signs that are part of such a display is allowed. 

Other signs or advertisements placed inside windows, that are clearly readable on the outside 

and that are not part of a display, must meet the same requirements as outdoor signs. 

Street display stands are not permitted, and the same applies to all displays of products on 

pavements. 

It is not permitted to put up advertisements that are not directly related to the activity 

conducted on the premises. 

This is a short summary of the Norwegian text. If you are uncertain as to whether a sign is 

permitted or not, please do not hesitate to call or visit the Town Hall building, and ask for a 

meeting. You can also contact the building authorities by sending an email to 

postmottak@alesund.kommune.no.

Motstående side: Skilt i Molovegen, Ålesund, 2019
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Ålesund sentrum
Kartet viser området der murtvang ble innført i 1904. Området ble regulert til 

bevaring i 2000, og det ble vedtatt strenge regler for bevaring av bygninger, og 

om hva slags skilt som er tillatt. Det er i dette området skiltbestemmelsene som 

omtales i denne veilederen gjelder. Samtidig bør det understrekes at skilt som 

harmonerer med arkitektur og omgivelser vil gi et godt inntrykk og bidra til et 

attraktiv miljø uansett hvor de settes opp.

Utgitt av virksomhet for Plan og Bygning.
Grafisk design og trykk:
Hustrykkeriet, Ålesund kommune

Foto på omslag av Olai Schumann Olsen fra 
1920 ca. er gjengitt med tillatelse fra Marcus – 
spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket 
i Bergen.

Øvrige historiske foto er gjengitt med tillatelse 
av Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal.

Arkitekturtegninger er fra Ålesund kommunes 
arkiv. Foto datert 2019: Jorunn Monrad.
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 ÅLESUND
KOMMUNE

”Når vi i dag ser eksempler fra skilt fra 

tiden rundt århundreskiftet, synes vi som 

oftest at skiltene var vakrere og mer tilpas-

set arkitektur og miljø enn vår tids skilt. 

Skiltkulturen hadde den gang en helt 

annen posisjon i menneskenes bildever-

den. I dag ser det ut som at vi med skiltene 

konkurrerer om å overgå hverandre i bruk 

av effekter, for å oppnå størst oppmerk-

somhet. Størrelse og design på moderne 

skilt er altfor ofte ikke tilpasset de omgivel-

ser de skal stå i, og bærer preg av hast-

verksarbeid og hurtig profittjag både hos 

produsent og oppdragsgiver.”

Utdrag fra Verne- og byformingsplan for 
Ålesund sentrum, 2001


