
REGLER FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPENET 
 

 

§ 1 Generelle bestemmelser om bruk 

Våpenet er kommunen sitt merke og er rettslig beskyttet 

(Straffelovens § 328 pkt.4) 

Som hovedregel kan våpnet bare brukes på trykksaker i stempler og segl av 

administrasjonen og institusjoner under utøvelse av kommunal myndighet. 

 

 Bruk av våpenet på souvernirer for salg er ikke tillatt uten særskilt tillatelse 

 av formannskapet. 

 

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

 kjennetegn må heller ikke sammenstilles med våpenet. 

 

 Kommunevåpenet skal alltid presentere seg på en verdig og høvsk måte. 

 

§ 2 Bruk av våpenskjold 

 Våpenskjold skal  brukes med sine farger med mindre særskilt  tillatelse  

 foreligger. 

 Våpenskjoldet kan brukes som eiermerke på bygninger, biler og andre 

gjenstander. 

Ved spesiele behov for kommunal profilering, jubilèer, landsdekkende 

 stevner og lignende kan våpnet brukes etter nærmere godkjenning. 

 

§ 3 Bruk av våpnet i banner, vimpler, m,v 

 Våpnet kan utføres som bordflagg, tverrskåret eller i vimpelform, til bruk  

 som dekorasjon ved kommunale tilstelninger. 

 

§ 4 Bruk av våpenet av andre 

Det er ikke adgang for firma, næringsdrivende, private eller organisasjoner å 

Bruke kommunevåpenet som emblem uten formannskapets tillatelse er innhentet i 

hvert enkelt tilfelle. 

 

§ 5 Utførelse av våpenet 

 Våpenet kan utføres i forskjellige materiale og teknikker for eksempel plastisk i 

 flatestil, tegnet, vevd, brodert eller gravert. 

 

 Utformingen må alltid være i samsvar med tekniske og heraldisk kvalitetsnormer 

med riktige farge, form og proposjoner. 

  

§ 6 Dispensasjon 

 Dispensasjon fra ovenstående regler, kan bare gis av formannskapet. 

 

§ 7 Uhjemlet bruk 

Uhjemlet bruk, dvs. bruk i strid med denne forskriften eller uten godkjenning, kan 

rammes av  Straffelovens § 328. 

 

 

Vedtatt av kommunestyret i sak 85/2006 – arkivsak nr 06/00389 



Bakgrunn 

Forslag til kommunevåpen for Dønna ble vedtatt i kommunestyresak 143/79. 

 

I statsråd 29. mai 1981 ble følgende bestemt: 

 

 Dønna kommunestyres vedtak 8. november 1979 om våpen og flagg for Dønna 

 kommune godkjennes. 

 

Dønna kommunes våpen blir: Delt gull av blått med hvirvelsnitt 

 

Dønna kommunes flagg blir: Delt av gult og blått med hvirvelsnitt 

 

Dønna kommunes våpen er utarbeidet av konservator Odd Fjordholm, Oslo. 

Våpenet symboliserer havbølgen. 

 

 

 


