KOMMUNEVÅPEN FOR SUNNDAL
Regler for bruk, vedtatt i K-sak 19/84
Sunndal kommunes våpen, flagg og segl er vedtatt av Sunndal kommunestyre i møte 12.04.83, og
godkjent i statsråd 25.11.83:
Sunndal kommunes våpen er:
Sunndal kommunes flagg er:

I grønt en sølv malurt.
I grønt en hvit malurt.

For bruk av Sunndal kommunes våpen gjelder følgende regler:
1.

Bare Sunndal kommune og dens administrasjons- og forvaltningsorganer kan bruke
kommunes våpen som merke på brevark, trykksaker, annonser o.l. og som segl.
Våpenet skal bare brukes når vedkommende kommunale organ opptrer på vegne av
kommune.
Videre kan våpenet brukes på oppslag og skilt på eiendom hvor kommunalt kontor eller
forvaltningsgren har sine lokaler.

2.

Ved plassering på brevark, trykksaker og bygninger skal våpenet tre klart fram. Våpenet skal
alltid plasseres så fritt som mulig, og ikke være underordnet ledsagende tekst eller
dekorasjon/symbol.

3

Kommunevåpenet tillates ikke brukt i forbindelse med privat forretning som reklame,
annonsering eller varemerke. Jfr. lov om varemerker av 03.03.61 (§ 14), lov om mønster av
29.05.70 (§ 4), lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår av 16.06.72 (§ 2) og
straffeloven av 22.05.02 (§ 328, nr 4).

4.

Formannskapet kan etter søknad gi tillatelse til at kommunevåpenet blir brukt ved framstilling
av souvenirer, bordflagg, vimpler o.l. og som dekor på gullsmed- porselens- og
fajansearbeider.
Videre kan formannskapet etter søknad gi tillatelse til at kommunevåpenet blir brukt som
merke for større arrangement som er lagt til Sunndal, f.eks. stevner, konkurranser, landsmøter,
festivaler o.l.. En forutsetning for slik bruk av kommunevåpenet er at våpenet har den fremste
plass i forhold til tekst og andre emblemer.
Søknader om slik bruk av kommunevåpenet skal være vedlagt prøve som skal legges fram for
formannskapet ved behandlingen av søknaden.

5.

Kommuneflagget skal brukes av kommunens myndigheter på alle offisielle flaggdager, og
ellers når ordføreren bestemmer det. Kommuneflagget må ikke brukes til fortrengsel for
Norges flagg.

