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Ulovlig reklame ved gangfelt/bussholdeplass. Foto: Stein Jaatun

I denne brosjyren finner du informasjon om en del viktige
bestemmelser som regulerer reklame langs offentlig veg.

Reklame og trafikkfare

Reklame langs vegen er trafikkfarlig
dersom den hindrer nødvendig sikt,
for eksempel i kryss eller ved gangfelt.
Reklame kan også skape trafikkfarlige
situasjoner hvis den tar oppmerksomheten bort fra vegen og trafikken, det
vil si skaper distraksjonsfare. På fortau
og gangveger kan reklame være til
hinder for fri ferdsel, særlig for synsog forflytningshemmede.

Hva er reklame?

Alle ytringer som har til hensikt å fremme
bestemte kommersielle, politiske eller
ideelle interesser, eller kunngjøre private
meninger eller hendelser, blir ansett
som reklame etter vegloven.
Reklame omfatter mer enn skilt og
plakater, for eksempel vimpler, flagg,
banner, ballonger, figurer, installasjoner, symboler og lys. Det omfatter
også reklame på kjøretøy som ikke er
i drift, når dette kjøretøyet er plassert
godt synlig fra vegen i reklameøyemed.

Ulovlig reklame på trafikkøy. Foto: Svein Ivar Lykke

Forbud mot reklame på vegens
eiendomsområde og på vegutstyr
Du har ikke lov til å sette opp reklame eller
annen innretning på eiendomsområdet til
offentlig veg uten tillatelse. Forbudet
gjelder blant annet følgende steder:
Vegbane, vegskråninger, grøfter, fortau,
gang/sykkelveger, rabatter, rasteplasser,
gangbruer, skiltutstyr og ulike veginstallasjoner.
Reklame eller annen innretning som
er plassert på vegens eiendomsområde og på vegutstyr kan fjernes
av Statens vegvesen uten varsel.

Her er det enten ikke lov, eller svært begrenset mulighet for reklame

Gangfelt

Rundkjøring
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På eller nær trafikkskilt

Avkjørsler

Hvordan søke om tillatelse?
Oppsetting av reklame langs veg er
regulert av bl.a. følgende bestemmelser:

Ulovlig reklame festet til trafikkskilt. Foto: Stein Jaatun

Variabel reklame

Utenfor tettbygd strøk gjelder et generelt
forbud mot reklame som endrer budskap
mer enn én gang i døgnet (variabel
reklame). Innenfor tettbygd strøk, der
fartsgrensen er 50 km/t eller lavere,
gjelder dette forbudet bare ved signalregulerte kryss og rundkjøringer.

Søknadsplikt for reklame langs
offentlig veg

Dersom du skal sette opp reklame eller
lignende innretning som retter seg mot
eller er synlig for trafikantene på vegen,
må du søke om tillatelse (vegloven § 33).
Dette gjelder uavhengig av avstanden
til vegen, byggegrenser og eiendomsforhold.
Reklameinnretning som er festet på
bygningen der virksomheten drives,
og som kun viser firmanavn eller type
virksomhet, krever ikke tillatelse etter
vegloven. Dersom Statens vegvesen
anser slik reklame som trafikkfarlig, kan
reklamen likevel kreves fjernet. Denne
typen reklame kan være søknadspliktig
etter annet lovverk.

• Vegloven
(forvaltes av Statens vegvesen eller kommunen)
• Plan- og bygningsloven
(forvaltes av kommunen)
• Lokale politivedtekter
(forvaltes av politiet eller kommunen)
• Vegtrafikkloven og skiltforskriften
(forvaltes av politiet og Statens vegvesen)
Som søker er du selv ansvarlig for å finne ut
hvilke bestemmelser det må tas hensyn til, og
når det må søkes om tillatelse.
Søknad om tillatelse til oppsetting av reklame
etter vegloven skal sendes til regionvegkontoret (Statens vegvesen) dersom reklamen
retter seg mot riks- og fylkesveg, og til
kommunen hvis reklamen retter seg mot
kommunal veg.
Søknaden til regionvegkontoret skal inneholde
informasjon om; hvem som er søker, lokalisering,
grunneier, reklamens art, innhold, utforming,
plassering og hvor lenge reklamen blir stående.
Søknaden bør ha gode illustrasjoner og informasjon om status for eventuell kommunal saksbehandling vedlagt. Søknadsskjema og utfyllende
informasjon om reklame langs offentlig veg finnes
i veiledningen «Reklame og trafikkfare», se
www.vegvesen.no
Søknaden blir vurdert i forhold til trafikkfare.
Forhold som trafikkmengde, fartsnivå og antall
kryss, gangfelt og lignende på stedet inngår i
denne vurderingen. Faren for ulykker øker når
farten er høy eller trafikkmiljøet er krevende.

Ulovlig fasadereklame ved gangfelt. Foto: Unni Bukkøy Lodden

Ulovlig reklame langs motorveg. Foto: Bjørn E. Pålsrud

Reklamen var plassert på eiendomsområdet til offentlig veg (vegloven § 57 jf. 58)
Reklamen var plassert på offentlig trafikkskilt (skiltforskriften § 1 nr. 2)
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