
Regler for bruk av flagg og kommunevåpen 
Vedtatt av Nannestad kommunestyre 18.09.12, sak 82/12 
 



 1. Definisjon av flagg og kommunevåpen 
 Nannestad Kommunes våpen, fastsatt ved Kongelig Resolusjon den 13.07.90 er: 
 a. I grønt en gul hestehovsplante. 
 
 Nannestad Kommunes flagg blir: 
 b. I grønt med gul hestehovsplante. 
 
 Til dekorativt bruk kan våpen utformes som vimpel eller hengende banner, men slik at 
 merkeidentitet og heraldisk stil er den samme. 
 
 2. Bruk av det norske Flagg 

a. Det norske Flagg brukes i henhold til Lov om flagging på kommunenes offentlige 
bygninger og Forskrift angående bruk av statsflagget og handelsflagget.  

 
b. Flagget skal heises når kommunestyret har møte, og ellers når ordføreren 

bestemmer det. 
 
 3. Bruk av kommunevåpenet 

a. Som hovedregel kan våpenet bare brukes av administrasjonen og institusjoner 
under utøvelse av kommunal myndighet til dekorasjon. 

 
b. Bruk av våpenet på suvenir for salg er ikke tillatt. Forvaltnings- og 

økonomiutvalget kan i spesielle tilfelle gi dispensasjon for dette, og kan da stille 
krav til gjengivelse av merket, og til kvaliteten på suveniren. 

 
c. Våpenet må ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn. Private 

kjennetegn må heller ikke sammenstilles med våpenet. 
 
 4. Bruk av våpenskjold 

a. Våpenskjold skal brukes med sine farger med mindre særskilt tillatelse foreligger. 
 

b. Våpenskjoldet kan brukes som eiermerke på kommunale bygninger, biler og andre 
gjenstander. 

 
c. Våpenskjoldet i farger kan etter nærmere bestemmelse brukes til jakkemerke m. v. 

 
 5. Bruk av våpenet i faner, vimpler m.v.  

a. Våpenet kan utføres som bordflagg, tverrskåret eller i vimpelform, til bruk som 
dekorasjon ved kommunale tilstelninger. 

 
b. Til dekorativt bruk kan flagget utformes og brukes som hengende banner etter 

nærmere bestemmelse. 
 
 6. Regler for bruk av bordvimpler med kommunevåpen 
 1. Bordvimpelen skal som hovedregel ikke gis til enkeltpersoner. 
 
 2. Innstillingsutvalgsledere og etatsleder, i samråd med ordfører og rådmann, kan ta 
  initiativ til at bordvimpelen kan gis som gave til andre kommuner, 
  fylkeskommuner, etater og offentlige institusjoner som besøkes/besøker 
  kommunen. 



  I spesielle tilfeller kan bordvimpelen gis til personer, andre institusjoner o.l. 
 
 3. Bordvimpelen kan plasseres på institusjoner, kontorer m v. Virksomhetsleder 

kultur, i samråd med ordfører og rådmann vedtar hvor vimpelen skal plasseres. 
 
 4. Bordvimpelen skal plasseres slik i rommet at den har en passende og verdig 

plass. Den skal være godt synlig.  Det skal være ryddig rundt vimpelen, og den 
skal ikke stilles sammen med andre tilfeldige gjenstander. 

  Bordvimpelen skal bevares ren og pen. 
  Institusjonens/kontorets leder er ansvarlig for bruken. 
  Virksomhetsleder kultur fører oversikt over hvem som har fått vimpel. 
 
 7. Regler for bruk av jakkemerker (pins) med kommunevåpen 
 1. Kommunestyrets faste medlemmer, samt faste medlemmer i 

innstillingsutvalgene får utdelt et jakkemerke. 
 
 2. Alle ansatte som representerer kommunen utad får utdelt et jakkemerke. 
 
 3. Kommunen kan selge pins og vimpel som suverni. 
 
 4. Virksomhetsleder kultur i samråd med ordfører og rådmann, kan i spesielle 

tilfelle bestemme at jakkemerket gis som gave. 
 
 


