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FORSKRIFTER FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN FOR SØR-VARANGER 

Vedtatt av Sør-Varanger kommunestyre 18.11.1982 
 
 
§1 DEFINISJON 
Sør-Varanger kommunes våpen og flagg, fastsatt ved kgl. res. av 16. april 1982 er: 
 
a) Kommunevåpenet: Skrådelt av gull og rødt ved tretunget flammesnitt 
b) Kommuneflagget: Skrådelt av gult og rødt ved tretunget flammesnitt 
c) Våpenet omfatter enhver heraldisk form. 
 
I det foredrag som ligger til grunn for resolusjonen, er tatt inn uttalelse fra Riksarkivaren 3. 
mars 1982 der det bl.a. heter: 
 

”Eg har intet å bemerke til tegningene av våpen, flagg og segl signert ”Sissel Sildnes. 
januar 1982” som fulgte saken in duplo. Tegningene er korrekte og vil bli å oppfatte 
som godkjent prøve på riktig utførelse av våpenet. Innenfor rammen av den våpen- 
definisjon som blir fastlagt i resolusjonen, vil formen kunne varieres etter behovet, 
men alltid slik at identiteten og den heraldiske stil blir opprettholdt”. 

 
 
§2 GENERELLE BESTEMMELSER OM BRUK 
a) Som hovedregel kan våpenet bare brukes av kommunen og kommunens administrasjoner 

og institusjoner under utøvelse av kommunal myndighet, og til dekorasjon.  
  

b) Ved sammenstilling med rikssymbolene (og fylkesvåpenet) har disse høyere rang enn 
kommunevåpenet. Ellers skal kommunevåpenet stå friest mulig, og ha plass øverst, forrest 
eller i midten i forhold til annet billedutstyr og/eller tekst.    
  

c) Våpenet kan brukes av enhver til undervisning og belæring samt til dekorasjon, under 
slike forhold at bruken ikke kan misoppfattes derhen at den representerer kommunal 
myndighet, institusjon eller tiltak. Tvilstilfelle avgjøres av formannskapet.  
  

d) Bruk av våpenet som suvernirer for salg er ikke tillatt. Formannskapet kan i spesielle 
tilfeller dispensere fra denne bestemmelse. Når slik dispensasjon søkes, skal 
formannskapet samtidig sette krav til suvenirgjenstandens kvalitet og våpenets 
gjengivelse.          
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e) Våpenet må ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn, f.eks. 
firmamerke, varemerke, foreningsemblem e.l. Private kjennetegn må heller ikke 
sammenstilles med våpenet. 

 
 
§3 BRUK AV VÅPENSKJOLD 
a) Våpenskjold skal som hovedregel brukes med sine farger. Adgang til å fravike dette i 

visse tilfeller er fastsatt nedenfor. Også ellers kan formannskapet i særlige tilfeller 
dispensere fra bestemmelsene om bruk av farger.     
  

b) Samtlige kommunale institusjoner og administrasjoner skal bruke våpenskjoldet på brev, 
konvolutter, trykksaker og i annonser. Til denne bruk kan våpenskjoldet gjengis i 
sort/hvitt. 
Brukes våpenskjoldet som trykt dekorasjon på viktige dokumenter e.l. skal det gjengis i 
sine farger. Formannskapet angir hvilke dokumenter som bør styres med våpenskjold.
  

c) Våpenskjoldet i farger kan brukes som eiermerke på bygninger, biler og andre 
gjenstander. Plassering, størrelse og utførelse fastsettes av formannskapet.  
  

d) Våpenskjoldet kan brukes som dekor på kommunale representasjonsgaver. På gjenstander 
hvor våpenets farger vanskelig kan gjengis, kan reglene om farger fravikes.  
  

e) Våpenskjoldet i farger kan etter formannskapets nærmere bestemmelse brukes til jakke- 
merker o.l. 

 
 
§4 BRUK AV KOMMUNEFLAGG 
a) Kommuneflagget brukes på rådhuset sammen med det norske flagg. Ellers kan det brukes 

på kommunale bygninger etter formannskapets bestemmelse. Det kan også av 
formannskapet tillates brukt ved flagging på offentlige plasser o.l. ved spesielle festdager, 
offentlige besøk, tilstelninger m.v. 

b) Foreninger og organisasjoner kan få adgang til å heise kommuneflagget ved spesielle 
anledninger når formannskapet har gitt samtykke. 

 
 
§5 BRUK AV VÅPENET I FANER, VIMPLER M.V. 
a) Foreninger og organisasjoner hjemmehørende i kommunen kan på søknad til 

formannskapet få adgang til å nytte kommunevåpenet i sine faner. Våpenet skal i så fall 
ikke sammenstilles med foreningens eget emblem, men plasseres alene på den ene siden 
av fanen. Bunnfarger på denne faneside skal være den samme som kommuneflaggets.
  

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

c) Til dekorativ bruk kan flagget utformes som hengende banner. I denne form kan det 
nyttes på flaggstenger langs gater og ved plasser, helst alternerende med det norske flagg. 
Det kan i denne form også henge loddrett på vegg. Bruk av våpenet som hengende banner 
bestemmes av formannskapet for enhver enkelt anledning. 

 
 



§6 VÅPENETS UTFORMING OG UTFØRELSE 
a) Våpenet kan gjengis i ulike typer teknikker og materialer, f.eks. plastis i faltestil, malt, 

tegnet, vevd, brodert eller gravert.       
  

b) Enhver utføring av våpenet må følge de tekniske og heraldiske kvalitetsformer, med 
riktige farger, former og proporsjoner.       
  

c) Det tilligger formannskapet å påse at utforming og utførelse er korrekt, og at disse 
forskrifter om bruk blir fulgt. 
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RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN FOR SØR-VARANGER 
Vedtatt av formannskapet 27.01.1983 

 
 

Del I omfatter beskrivelse. 
Del II omfatter bruk. 
 
 
DEL II 
 
Det vises til forskrifter vedtatt av Sør-Varanger kommunestyre 18.11.82. 
 
Annonser: 
Alle annonser fra Sør-Varanger kommune benytter fast heading/overskrift. 
De stedlige aviser forsynes med klisje/master for samtlige etater. For bruk i andre aviser/tids- 
skrifter sørger etatene selv for å vedlegge klisje/master for riktig heading/overskrift. 
 
Bilmerking: 
Alle kommunale kjøretøyer skal merkes. Merkefolie bestilles i samarbeid med kulturkontoret. 
Etaten er ansvarlig for merkingen, samt påser at merkingen alltid er tilfredsstillende. 
 
Bordfaner: 
Kan benyttes til dekorasjon ved Sør-Varanger kommunes egne arrangement. Kan benyttes 
under møter i kommunale styrer, råd og utvalg. Kan gis i gave fra Sør-Varanger kommune til 
kommuner, organisasjoner o.l. 
 
Bygninger/lokaler: 
Bygningssjefen er ansvarlig for at kommunale bygninger til offentlig bruk blir merket. Det 
forutsettes at dette arbeidet utføres innen 1985. 
 
Flagg: 
Det vises til forskriftene. 
 
Jakkemerker: 
Merkene nummereres. Kan bare bæres av personer som utøver kommunal myndighet. 
 
Gis til alle kommunestyremedlemmer. Merkene benyttes bare i den tid vedkommende er 
medlem av kommunestyret. 
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Kan bæres av tjenestemenn i forbindelse med møter, eksterne forhandlinger, representasjons- 
oppgaver. 
 
Jubileumsskje: 
Kan gis i gave fra Sør-Varanger kommune. 
 
Selges i forbindelse med feiring av 125-årsjubileet i 1983. 
 
Mokkaskje og mansjettknapper: 
Kan gis i gave fra Sør-Varanger kommune til enkeltpersoner. Innpasses i gjeldende regelverk 
for påskjønnelse av kommunale arbeidstakere. 
 
Rekvisita: 
All rekvisita med Sør-Varanger kommunes våpenskjold kan bare benyttes når kommunal 
myndighet utøves. Normalt benyttes rekvisita med våpenskjold i farger. 
 
Ved stensilering o.l. hvor ikke farger kan gjengis, benyttes våpenskjold i svart/hvitt, skrådelt 
av hvitt og svart ved tretunget flammesnitt. 
 
Skilting: 
Ved grensen mellom Sør-Varanger og Nesseby kommuner settes opp et skilt ca. 1 x 3 m. 
 
Suvenirer/premier: 
Jubileumsskje kan gis i gave fra Sør-Varanger kommune. 
 
Jubileumsskje selges i forbindelse med feiringen av 125-årsjubileet i 1983. 
 
På premier (i metall) fra Sør-Varanger kommune kan benyttes våpenskjold i rød emalje og 
forgylt sølv, og inngravert Sør-Varanger kommune i rette bokstaver. 
 
Uniformer: 
Merket for SØR-VARANGER KOMMUNE, KIRKENES BRANNVESEN benyttes på 
uniformsskjorta og jakkas venstre erme. 
 
 
Disse regler er uttømmende. Alle tvilstilfeller behandles av kulturstyret og formannskapet. 
Nye eller endrede behov meldes til kulturkontoret. 
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