Skiltregler i Dovre kommune
(vedtatt i kommuneplanens arealdel, Dovre kommunestyre 17.06.2019)

1. Skiltvedtektene gjelder for hele kommunen. Hensikten med skiltvedtektene er å
samordne bruken av skilt- og reklameinnretninger slik at de kan inngå som positive
elementer i det offentlige rom.
Skilt- og reklameinnretninger skal ikke virke skjemmende i forhold til omgivelsene eller
redusere trafikksikkerheten.
Tillatelse til skilt- og reklameinnretning kan gis permanent eller for et bestemt tidsrom.
Oppføring av skilt, menyreklame og reklameinnretninger, herunder alle faste og midlertidige
innretninger, skal omsøkes av gardeier og godkjennes av kommunen før de settes opp.
2. Skilt og reklameinnretninger må ikke plasseres på møne, takflate, takutstikk, gesims,
stolpe eller støyskjerm/gjerde.
3. Skilt på bygninger skal plasseres på veggflate og unna viktige motiv i fasaden. Skilt
skal ikke dekke mer enn det halve av den horisontale fasadelengden på bygningen eller en
rimelig del av fasaden som virksomheten disponerer, maksimalt avgrenset til 6 meter.
Uthengsskilt skal ha største bredde inntil 1 meter. Fri høgde over fortau skal være minst 2,5
meter. Avstand til fortauskant må være minst 0,5 meter.
4. 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 ikke.
Skilt av frittstående bokstaver og symboler foretrekkes. Skilt og reklame med innebygd
lyssetting kan godkjennes dersom de er utført med lukket front slik at bare tekst, symboler
eller logo lyser. Skilt kan etter søknad lyssettes med lyskaster eller annen ekstern lyskilde.
5. I forretning- og næringsbygg som inneholder flere virksomheter skal skiltene samles
på fasaden eller i en oppslagstavle. Denne kan være frittstående som plasseres ved
innganger. Virksomhet med egen inngang i lokaler med fasade langs veg eller gate, kan ha
egne, mindre virksomhetsskilt på vegg ved egen inngang. Det kan gjøres unntak for
virksomheter som disponerer flere fasader eller områder i tilknytning til bygget.
6. På bevaringsverdige bygninger og bygningsmiljøer skal skilt og reklameinnretninger
ha et enhetlig preg og fortrinnsvis utføres i tidsriktige materialer.
7. Markiser skal følge vindusåpninger. Navn på egen virksomhet skrevet på markisene
tillates, men ikke annen reklame. Form og farge på markisen skal tilpasses bygningen.
8. I åpent naturlandskap, kulturlandskap, parker og friområder må det ikke oppføres
frittstående reklameskilt.
9. Skilt og reklameinnretninger er ikke tillatt plassert på stolper, tre eller gjerde.
10. Flagg, vimpler og bannere med kommersielt innhold tillates ikke med mindre det kan
knyttes til en tidsbegrenset begivenhet. Midlertidige oppsatte reklameplakater for salg av
fyrverkeri skal fjernes umiddelbart etter salgsslutt 31.12. Tillatelse til skilt og
reklameinnretning til dette formål gis for et bestemt tidsrom, f.o.m. 27.12 t.o.m. 31.12.

Ved større festivaler, idrettsarrangement, arrangement tilknyttet
handelsstanden/næringsvirksomhet og lignende kan temporære skilt benyttes langs veg, på
alle type bygninger og grunn. Skilting kan gjøres uten søknad 14 dager før arrangementet og
tas ned innen to dager etter avsluttet arrangement. Skilting langs riks- og fylkesveger må
godkjennes av Statens vegvesen. Det samme gjelder en del skilt langs kommunale veger.
Følgende skilt og reklameinnretninger er ikke tillatt:
- Løsfotreklame
- Ulike typer midlertidige, flyttbare og frittstående skilt- og reklameinnretninger og
reklamebukker mer enn 3 m fra hovedinngangsdør
- Flagg/segl med kommersielt innhold
11. Skilt kan bare settes opp på den eiendom/bygning som skiltet har en funksjon for.
Det kan gjøres unntak for skilt for flere virksomheter (for eksempel informasjonsskilt ved
tettstedene, skilt for bygninger med flere virksomheter, etc.) som plasseres på godkjente
steder.

Kommunen kan gi pålegg om å fjerne reklameskilt dersom den virker skjemmende i seg selv
eller i forhold til omgivelsene.
Kommunen kan kreve at det blir utarbeidet en samlet skiltplan for bestemte områder.
Overtredelse av skiltbestemmelsene kan medføre straffeansvar, forelegg, tvangsmulkt m.m. –
jfr. plan- og bygningslovens kap. 32.

