VEILEDNING FOR TILTAKSHAVER / SØKER (rev. Mars 2013)

Skilt- og reklameinnretning
Nome kommune har i tillegg vedtatt egne skiltvedtekter etter tidligere plan- og bygningslov. Disse
vedtektene gjelder fortsatt og fås ved henvendelse til Teknisk etat. Vedtektene er og tilgjengelig på
følgende internettadresse: http://www.nome.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=3477&FilId=3476
Skilt og reklame større enn 1 m2 er søknadspliktig tiltak i Nome kommune iht. vedtatte skiltvedtekter.
Lysskilt er søknadspliktige tiltak uansett størrelse. En del søknader om skilt og reklame kan forestås av
tiltakshaver selv, dvs. uten krav om ansvarlig foretak. Søknaden behandles da etter plan- og
bygningslovens (pbl) § 20-2. Det gjelder tiltak nevnt i byggesaksforskriftens § 3-1 d) som omfatter skiltog reklameinnretninger inntil 6,5 m2 som er montert på vegg. Det samme gjelder frittstående innretninger
med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m plassert på terreng.
Bestemmelsen omfatter ikke innretninger som kan utgjøre fare for personsikkerhet og ikke når flere skal
monteres på samme sted eller på samme fasade. Det vil kunne være fare for personsikkerheten dersom
skiltet plasseres slik at det kan falle ned på et beferdet område, f.eks. fortau eller inngangsparti. Det
samme vil kunne være tilfelle for skilt som plasseres direkte på bakken i eller nær naturlige
kommunikasjonsarealer.

Komplett søknad etter pbl. § 20-2 – dvs. søknad om tiltak uten ansvarsrett må inneholde følgende:
• Søknad om tiltak uten ansvarsrett
(Byggblankett 5153)
(Byggblankett 5155)
• Opplysninger gitt i nabovarsel
(Byggblankett 5156)
• Kvittering for nabovarsel
• Situasjonsplan i målestokk 1:1000 eller 1:500 inntegnet på kart av nyere dato og må vise hvilke fasader som omfattes av aktuelt tiltak..
• Tegninger Fagmessig utførte fasadetegninger i målestokk 1:100.
• Andre aktuelle vedlegg - som t.eks. uttale/avgjørelse /dispensasjonsvedtak fra andre myndigheter (veimyndighet /planmyndighet osv.)
Andre skilt-/reklameinnretninger må behandles etter pbl § 20-1 og komplett søknad må inneholde :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Søknadsskjema
Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
Opplysninger gitt i nabovarsel
Kvittering for nabovarsel
Situasjonsplan/utomhusplan i målestokk 1:1000 eller 1:500 inntegnet på kart av nyere dato

Tegninger

(Byggblankett 5156)

Fagmessig utførte plan-, snitt- og fasadetegninger i målestokk 1:100.

Evt. merknader fra naboer, med redegjørelse for hvordan disse evt. er innarbeidet i prosjektet.
Gjennomføringsplan (der fler enn ett foretak er involvert)
Søknad om ansvarsrett, for ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende
Vedlegg til søknad om ansvarsrett og oppgave(r) over referanseprosjekter - der foretaket
ikke har sentral godkjenning

•

(Byggblankett 5174)
(Byggblankett 5175)
(Byggblankett 5155)

(Byggblankett 5185)
(Byggblankett 5181)
(Byggblankett 5159 og
5160)

Andre aktuelle vedlegg - som t.eks. uttale/avgjørelse /dispensasjonsvedtak fra andre myndigheter
(veimyndighet /planmyndighet osv.)
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