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● Lover og forskrifter mv.
●Hva regnes som reklame
●Hva er søknadspliktig
●Trafikkfare (vegloven §33)
●Vedtak - tillatelse og avslag
● Fjerning av ulovlig reklame
●Klagebehandling
●Klagesaker som går igjen i Vegdirektoratet

Disposisjon 



● Vegloven § 33 («Reklameparagrafen»)
● Vegloven 57 (§ 58)
● Skiltforskriften § 1 nr. 2
● Forskrift om forbud mot variabel reklame langs offentlig veg

● Endringer i vegloven 1.1.2020
● Håndbok V323 foreløpig ikke oppdatert
● NA-rundskriv om masteskilt

● (Plan- og bygningsloven § 30-3, § 20-1 bokstav i), lokale skilt- og reklamevedtekter )

Regelverk relevant for vegmyndigheten



"Det er forbudt å feste til skilt eller til annen offentlig trafikkontrollinnretning
noe som ikke gjelder skiltets eller innretningens formål."

Gir hjemmel for å fjerne reklame
som er festet på skilt/signalstolper

Skiltforskriften § 1 nr. 2



«Reklameskilt eller liknande innretning» jf. vegloven § 33

Svært vidt begrep: 

● Uavhengig av ytringsform og virkemiddelbruk 
● Brukt for å fremme kommersielle, politiske eller ideelle interesser 
● Brukt for å kunngjøre private meninger eller hendelser

Hva regnes som reklame?



Omfattes av § 33 – Kjøretøy hensatt            Omfattes ikke av § 33 – Kjøretøy i bruk
i reklameøyemed

Reklame på kjøretøy



Momenter som kan tale for at noe Eksempler – ikke
reklame
ikke er reklame

● Ett eksklusivt eksemplar

● Fremmer ikke direkte kommersielle interesser

● Som helhet av dekorativ karakter

● Ikke ledd i en organisert kampanje

Grense mot utsmykking 



Hovedregel
Det må søkes om løyve for oppsetting av reklame som er rettet mot 
eller som er synlig for de vegfarende (uavhengig av avstand til vegen)

Søknad til Vegvesenet – link: søknadsskjema

Unntak
Det trengs ikke løyve for å sette opp reklame for en virksomhet på bygningen 
der virksomheten drives (egenreklame)

Hva er søknadspliktig etter § 33?



● Egenreklame - navn/logo/type virksomhet 
(evt. åpningstider)

● Virksomheten må foregå i bygningen der reklamen står                      

● Reklamen må være på bygningen

Men,
Vegmyndigheten har rett og plikt til å kreve endring/fjerning 
av reklame som er trafikkfarlig (uavhengig av løyveplikt)

Egenreklame – ikke løyvepliktig



Vurderingstemaet i § 33 – trafikkfare

● Forvekslingsfare                                                      

● Sikthindringsfare                    

● Distraksjonsfare                                                    

Hvordan kan reklame være trafikkfarlig?



● Likhet i utforming

● Likhet i innhold og budskap                   

● For sterk visuell konkurranse

Forvekslingsfare



● Skjule farer/potensielle farer 
som fotgjengere eller kjøretøy 

● Skygge for offentlige skilt/
trafikklyssignaler

● Forårsake blending 

Sikthindringsfare



Distraksjonsfaren varierer med lokaliseringen

Reklamen kan:

● Ha for stor informasjonsmengde
● Være for tidkrevende å oppfatte
● Trekke oppmerksomheten for langt ut til siden fra vegen eller vekk fra vegen
● Gi blendingsfare
● Oppfordre til spontane farlige kjøremanøvre

Distraksjonsfare



Eksempel – rv. 

Distraksjonsfare



Distraksjonsfare

Eksempel E18 - Høvik Eksempel E6 Vestby



Vegloven § 57

● Ikke reklame på veggrunn
eller grunn som brukes til vegformål (uten løyve)

● Omfatter bl.a. vegbane, gang- og sykkelveger,
vegskuldre, grøfter, skjæringer og byggverk i 
tilknytning til vegen (bruer, støyskjermer mv.)

Hvor kan reklame lokaliseres?



Hva vegmyndigheten skal ta stilling til

Vegmyndigheten skal vurdere om reklamen er trafikkfarlig eller ulovlig
etter vegloven §§ 33 og 57, evt. skiltforskriften.

Et ledd i trafikksikkerhetsarbeidet.

Ikke foreta vurdering av reklamen etter andre lover, bl.a. ikke legge estetiske hensyn 
til grunn i vurderingen av reklamen. Dvs. ikke opptre som generelt «reklamepoliti»

Oppsummering



● Retningslinjene i NA-rundskrivet skal legges til grunn av Vegvesenet
ved behandlingen av slike saker (juridisk bindende).

● For andre vegeiere kan rundskrivet være en støtte for tolkingen,
dvs. hva som kan godtas oppsatt iht. vegloven § 33. 
+ Hvis retningslinjene følges, bidrar det til lik praksis på ulike veier.

● De aktuelle bransjene er kjent med og forholder seg til 
NA-rundskrivet når de søker.

Link: NA-rundskriv

NA-rundskriv 2019/04 - Retningslinjer for bruk av masteskilt og andre reklameanordninger 
ved bensinstasjoner, hurtigladestasjoner og matserveringssteder



Hvem behandler søknaden? Tid for behandling av søknaden

Statens vegvesen v/Divisjon Transport og 
samfunn for riksveg

Fylkeskommunen for fylkesveg

Kommunen for kommunal veg

Link: vegloven

Skal behandles uten ugrunnet opphold (fvl.)

Hvis ikke mulig å svare innen en måned –
send «foreløpig» svar

Link: forvaltningsloven

Behandling av søknad



Trinnvis gjennomgang av søknadsbehandlingen: 
(Veiledning til saksbehandlere i Vegvesenet - Reklamehåndboka kapittel 7)

● Søknaden
● Vurdering av trafikkfare
● Samlet vurdering
● Vedtak om løyve (vilkår og tidsbegrensning)   
● Vedtak om avslag

Behandling av søknad
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Løyve Avslag

Skal inneholde: Skal inneholde:
• Hjemmel for vedtaket • Hjemmel for vedtaket
• Beskrivelse av reklamen og plasseringen • Konkret vurdering og begrunnelse for 

avslaget
• Vedtaksmyndighet • Vedtaksmyndighet 
• Vilkår for løyve • Opplysninger om klageadgang, klagefrist, 

klageinstans og framgangsmåte ved klage
• Tidsbegrensning for løyve • Kopi til aktuelle instanser
• Frist for oppsetting uten å søke på nytt
• Kopi til aktuelle instanser

Vedtak – løyve og avslag 



● Flater uten reklame skal ha nøytral farge

● Belyst/lysende reklame skal ikke ha høyere lysnivå enn
lysnivået i omgivelsene + ikke tennes/slukkes i mørket

● Må vedlikeholdes

● Fjernes av eieren når innholdet er utdatert

● Identifikasjon av reklameeier på stedet

● Evt. oppdatering av reklameeiers identitet

Vilkår for løyve (alle)



Normal behandling – forhåndsvarsel Omgående fjerning – uten forhåndsvarsel

Forhåndsvarsel om fjerning

Fatte vedtak om fjerning
• Krav til innholdet i vedtaket

Gjennomføre fjerning

Aktuelt i følgende tilfeller

• Særlig trafikkfarlig reklame
• Reklame på vegens eiendomsområde
• Der reklameeier mot bedre vitende har 

satt opp trafikkfarlig reklame uten løyve

Eksempler gitt i håndbok V323 – se Vedlegg 3

Fjerning av ulovlig reklame 



Vedtak som kan påklages:

● Avslag på søknad om løyve

● Vilkår for et gitt løyve

● Krav om fjerning, endring eller
flytting av ulovlig reklame

Klage og klagesaksbehandling



Forvaltningsloven

Klagerett – parten(e) og andre med rettslig klageinteresse

Klagefrist – 3 uker fra mottatt melding om vedtak (evt. fra tidspunktet vedkommende har fått/burde 
skaffet seg kjennskap til vedtaket) 

Oversittet klagefrist

Klagens innhold mv.:  
● Sendes den instansen som har fattet vedtak 
● Få formkrav, men skal nevne vedtaket det klages på + være undertegnet + hvilken endring som 

ønskes

Klageinstans: 
● Rv. – Vegdirektoratet v/Myndighet og regelverk

Klagesaksbehandling forts.



Saksforberedelse
Instansen som fattet vedtaket begynner behandlingen (kan oppheve / endre vedtak
● Saken videresendes klageinstansen (Krav til innhold –

se oversendingsbrev i HB 190)
Klageinstansens myndighet
● Kan prøve alle sider av saken

(Ved behov for hjelp/råd og vink internt i Statens vegvesen kan man kontakte 
Fellesfunksjoner v/Juridisk og anskaffelser)

Klagesaksbehandling forts.



Før oversendelse av klagesaken: 

Har alternativer til JA eller NEI vært vurdert – «mellomløsninger»?

Alternative løsninger?



● Saker der vurderingstemaet er distraksjonsfare

● Saker der vurderingstemaet er om et kjøretøy er i bruk eller ikke

● = saker med et skjønnsmessig vurderingstema
+ ofte håndhevingsproblematikk

Klagesaker som går igjen i Vegdirektoratet 



● Link: vegloven

● Link: skiltforskriften

● Link: Forbud mot variabel reklame

Lovdata = oppdatert😊

Gå alltid til kilden – sjekk lover/forskrifter på Lovdata  



Takk for meg!


