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1. INNLEDNING
For bedre å kunne organisere flagging og bruk av kommunale flaggstenger har en laget denne
planen.
Planen har som mål å forenkle, klargjøre og samordne bruken av kommunale flaggstenger i
forbindelse med bl.a. offentlige flaggdager og ulike offentlige og private arrangementer.
Generelle forhold som flaggregler, oversikt over offentlige flaggdager, definisjoner (offentlige
flagg, banner, arrangementsflagg, sponsorflagg m.m.) retningslinjer for bruk og
søknadsprosedyrer er inntatt i planen. Reglement for bruk av byens segl, merke eller våpen og
byflagg, er også tatt med som en del av planen
Planen systematiserer de kommunale flaggstengene på en slik måte at det skal være enkelt å
finne ut hvilke flaggstenger som kan nyttes til det forskjellige formål. Det er viktig at kommunale
flaggstenger brukes på riktig måte og at de ikke står uten flagg på offisielle flaggdager.
Planen tar ikke for seg de økonomiske konsekvenser for kommunen ved flagging. Arrangører av
festivaler, landsmøter m.m. henvises til Haugesund offentlige servicesenter for ytterligere
informasjon vedrørende bruk/leie av flaggstenger, leiepriser samt hvor en eventuelt kan hente
henholdsvis flaggstenger og flagg.
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2. REGLEMENT FOR BRUK AV BYENS SEGL, MERKE ELLER VÅPEN
OG FLAGG
2.1

Haugesunds merke er:

Blått, 3 sølv flyvende måker.

2.1.1

Om bruken av Haugesunds bymerke bestemmes:
som mønster inntil videre for bymerket antas:
for skjold:
Tegning dat. 1929 nr. 98 og relief nr. 107. Skjoldet
forsynes med 3-takket murkrone, men uten de 3 sild
i denne.
for flagg:
Tegninger, dat. 1929 nr. 102 og 103.
for segl/stempel: Våpensegl som ferdig signet nr. 109 med
lakkavtrykk nr. 109 b.
Originalfarger til Haugesunds merke er:
Blåfarge (skjold): Pantone Process Blue
(CMYK verdier; Cyan 100% - Magenta 10% - Yellow 0% - Black 10%)
Gulfarge (krone): Pantone 123
(CMYK verdier; 0% - Magenta 19% - Yellow 89% - Black 0%)

2.1.2

Ordføreren bemyndiges til å gjennomføre bymerkets bruk etter ovennevnte mønstre.

2.2

Byens segl og merke eller våpen

2.2.1

Haugesund bys segl og merke eller våpen kan bare brukes som tilhørighetstegn av
bykommunens kommunale myndigheter, institusjoner og tjenestemenn i utøvelsen av
deres kommunale virksomhet.

2.2.2

På kommuneadministrasjonens brevpapir, konvolutter og andre trykksaker kan byvåpenet
trykkes i blått eller sort.

2.2.3

Det er intet til hinder for at byens segl og merke eller våpen gjengis i plastisk fremstilling
eller f.eks. malt, tegnet, trykt, vevet eller brodert, når bare den gjenstand som seglet,
merket eller våpenet er gjengitt på ikke brukes til skilting, annonse eller reklame m.v.,
men bare til dekorasjon, undervisning eller lignende.

2.2.4

Ordføreren kan i særlige tilfeller dispensere fra disse bestemmelser.
Segl, merke eller våpen må ikke brukes slik at det uriktig gir inntrykk av at den som
benytter det innehar noen kommunal stilling eller representerer kommunens myndigheter
på annen måte.
Tvilstilfeller om hvem som får bruke bymerket kan bringes inn for formannskapet.

2.2.5

Unntatt fra disse bestemmelser er byvåpenet som jakkemerke, som kan overlates andre
enn de som omfattes av pkt. 2.2.3, som samlerobjekt, gave el. l. Merket må av mottaker
ikke brukes slik at det uriktig gir inntrykk av at den som benytter det innehar noen
kommunal stilling eller representerer kommunens myndigheter på annen måte.
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2.3

Om byflagg

2.3.1

Byflagget inneholder tre hvite flyvende måker på blå duk. Dets bredde forholder seg til
dets lengde som 8 til 13.

2.3.2

Byflagget brukes på Rådhuset og kan av kommunens myndigheter brukes til alminnelig
kommunal flagging på Rådhusplassen, på kommunale bygninger (Jfr. Lov om flagging på
kommunens offentlige bygninger, 29. juni Nr. 2 1933). ved byens grense og på offentlige
plasser og brygger innenfor kommunens grenser.
Ved flagging på Rådhusplassen benyttes alltid det norske flagg nærmest Rådhusets
hovedinngang og i nord/vestre hjørne av plassen.

2.3.3

Byflagget tillates ikke brukt av private. Unntak gjøres for håndbårne flagg som kan
benyttes av private til markering av spesielle anledninger f.eks. av nasjonaldagen o.l.
Disse kan også benyttes montert i flaggholder eller lignende ved slike anledninger.
Flagget må ikke brukes slik at det uriktig gir inntrykk av at den som benytter det innehar
noen kommunal stilling eller representerer kommunens myndigheter på annen måte.

3. FLAGGREGLER
I Norge kan alle flagge når de vil f. eks. på fødselsdager og andre merkedager. På de offisielle
flaggdagene flagges det på alle steder i landet. De fleste private som har flaggstang pleier også å
flagge da. Følgende regler er generelle for samtlige private og offentlige institusjoner/personer
ved flagging;
3.1

Et flagg som heises på stang skal ha en lengde som er omtrent 1/3 av stangen når den står
på bakken. På vannrett stang (ut fra bygning) skal flaggets lengde være omtrent halvparten
av stangen.

3.2

Når det skal flagges på halv stang, heises flagget først til topps og deretter fires til
om lag 1/3 av stangen over flagget. Etter begravelsen skal flagget heises til topp.
Når flagget skal fires ned fra halv stang skal flagget heises til topps før det fires.

3.3

I Sør Norge skal flagget heises kl. 08.00 i månedene mars – oktober og kl. 09.00 i
vintermånedene. Flagget skal fires ved solnedgang, men ikke før kl. 13.00 og ikke
etter kl. 21.00.

3.4

Brukes flagget som dekorasjon, skal det ha en hedersplass, henge fritt og ikke
spikres fast eller plasseres slik at det kan bli tråkket på

3.5

Å heise to flagg på samme stang, er å krenke det flagget som henger underst.

3.6

Flagget er fedrelandets symbol, og skal vise flagget samme respekt som en viser
Norge
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4. BESKRIVELSE AV ULIKE TYPER FLAGG/ ARRANGEMENTSFLAGG OG
BANNER.
4.1

Flagg:
Norske og andre nasjoners flagg, det samiske flagg, Haugesund bys flagg.

4.2

Banner:
Arrangementsbanner skal henge loddrett på flaggstangen med største lengde
langs flaggstangen jfr. vedlegg. Det stilles krav til kvalitetsmessig utforming.

4.3

Arrangementsflagg:
Alle andre flagg med motiv/ emblem for ulike arrangementer stilles det
kvalitetsmessige krav til flaggenes utforming.
Flagg/banner med foreningslogo m.m. er å oppfatte som arrangementsflagg.

4.4

Vimpler:
Vimpler defineres som trekantete flagg der lengden er større enn høyden. Vimpler er
høyest ved stangen og ender som regel ut i en spiss lengst bort fra stangen.

5. OFFISIELLE FLAGGDAGER.
5.1 FLAGGDAGER.
På følgende dager skal det flagges i Haugesund. Flagging skal foregå på de flaggstenger som er
definert som offisielle flaggstenger j.fr punkt 8.
De offisielle flaggdager er i henhold til § 4 i forskrift angående bruk av statsflagget og
handelsflagget:
1. januar
21. januar
6. februar
21. februar
1. mai
8. mai
17. mai
7. juni
4. juli
20. juli
29. juli
19. august
25. desember
Bevegelig
Bevegelig
Bevegelig

1. nyttårsdag
H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag
Samefolkets dag
H.M. Kong Harald Vs fødselsdag
Offentlig høytidsdag
Frigjøringsdagen 1945
Grunnlovsdagen
Unionsoppløsningen 1905
H.M. Dronning Sonjas fødselsdag
H.K.H. Kronprins Haakon Magnus' fødselsdag
Olsokdagen
H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag
1. juledag
1. påskedag
1. pinsedag
Dagen for Stortingsvalg

Rådmannen foretar de nødvendige endringer som følge av endringer i lovverket.
5.2

På følgende dager skal det flagges på rådhusplssen:

FLAGGDAGER

3. mars
26. august
24. oktober

Kjøpstadsrettigheter
Lov om Haugesund som egen kommune 1854.
FN-dagen

5.3

Ved spesielle anledninger kan Kongen påby flagging, for eksempel ved besøk av fremmede
statsoverhoder.

5.4

Ellers kan private flagge når de selv ønsker. De er ikke forpliktet til å flagge på de offisielle
flaggdagene, selv om det er dårlig skikk å unnlate det.
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6. RETNINGSLINJER FOR FLAGGING OG BRUK AV BANNER
6.1

På offisielle flaggdager skal det ikke brukes vimpler/arrangementsflagg/banner på
flaggstenger som er definert som offisielle flaggstenger i henhold til tabell 8.1, 8.2, 8.3 og
8.4.

6.2

På Haraldshaugen henges vimpler opp når flagget tas ned kvelden 17. mai.
Vimpelbruken opphører 1. oktober.

6.3

På Rådhusplassen skal det kun brukes Norske flagg / Samiske flagg/ Byflagg.
Unntaksvis kan det brukes andre flagg når byen mottar utenlandske gjester. Jfr. pkt
2.3.2.
Ordfører gis anledning til å dispensere fra bestemmelsene i punkt 6.7 i forbindelse
med kultur- og idrettsarrangementer dog med de begrensninger som er gitt i punkt
2.3.2 siste punktum.

6.4

Ved kommunale bygg har enhetsleder ansvar for at flagging foretas i samsvar med
flaggreglene.

6.5

Rådmannen avgjør om flagging skal foretas ved spesielle anledninger.

6.6

Flaggfornyelse til offisielle flaggstenger j.fr. punkt 8.1 og 8.3, ivaretas av
anleggseier og brannvesenet.

6.7

Flaggstenger i tabell 8.1. og 8.3. skal kun nyttes til flagg og kan derfor ikke brukes
til banner/arrangementsflagg.

7. SØKNAD OM FLAGGING – GENERELLE RETNINGSLINJER.
7.1

All flagging på offisielle flaggstenger foretas av brannvesenet j.fr tabell 8.1., 8.3. og 8.4.
Rådmannen kan vedta unntak fra dette. Flagging på offisielle flaggstenger tilknyttet
kommunale bygg ivaretas av enhetsleder for de aktuelle byggene, j.fr. tabell 8.2. Alle
søknader/henvendelser om bruk av flagg/banner/flagging sendes/leveres Haugesund
Offentlige Servicesenter.

7.2

Skriftlig søknad må foreligge i god tid, senest 2 uker før arrangementet. I de
tilfeller der det kommer inn flere søknader om flagging for samme dag/tidsrom, vil
den først innkomne søknad normalt få fortrinnsrett.

7.3

Alle utgifter ved flagging skal dekkes av arrangøren med mindre annet er klarert
med kommunen i god tid på forhånd.

7.4

Filmfestivalen og Sildajazzfestivalen unntas fra utgifter til flagging.

7.5

Arrangøren skal påse at arrangementsflagg/banner er i god stand, har rett
størrelse, farve og antall. De må også påse at flaggene henges i samme høyde og
at snorene strammes skikkelig slik at flaggene henger pent.
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8 . OVERSIKT OVER KOMMUNALE FLAGGSTENGER
8.1. OFFISIELLE HELÅRSSTENGER SOM FLAGGES AV BRANNVESENET.
Sted

Antall

Merknader

Rådhusplassen
Torggata

4
4

Hjørnestengene
2 stk i kryss ved Haraldsgata og 2 stk i
kryss ved Skåregata.

Haraldshaugen
Indre kai

4
2

Står i linje med stengene i Torggata.

8.2 OFFISIELLE HELÅRSSTENGER SOM FLAGGES AV LEIETAKER/ BRUKER.
Sted:
Rådhuset
Billedgalleriet
Edda
Haugesund stadion
Rossabø skole
Skåredalen skole
Hauge Skole
Brakahaug Skole
Røvær skole
Gard Skole
Solvang Skole
Austrheim Skole
Håvåsen Ungdomsskole
Haraldsvang Ungdomsskole
Saltveit Skole
Udland Omsorgssenter
Skåreheimen
Haraldsvang Omsorgssenter
Sentrumsheimen
Vardafjell Sykehjem
Rossabøheimen
Bjørgene Omsorgssenter
Havnaberg eldresenter
Brannstasjonen
Driftsbygning Årabrot
Haraldsvang kafe
Pumpestasjonen
Haraldshallen
Turnhallen
Skåregaten 81

Antall

Merknader
På bygget

1
2
2

På bygget
På hovedport mot vest.

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

2
1
2
3
2
1
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8.3. OFFISIELLE FLAGGSTENGER SOM ER UTPLASSERT I PERIODEN FRA 1. MAI TIL
30. OKTOBER. FLAGGES AV BRANNVESENET.
Sted
Torggata
Rådhusplassen
Minnesmerket, Ludolf Eidespl.

Antall
6
14
2

Merknader
I Torgbakken

8.4 FLAGGSTENGER SOM TILLATES BENYTTET TIL ARRANGEMENTSFLAGG UTENOM
OFFISIELLE FLAGGDAGER. UTPLASSERT I PERIODEN FRA 1. MAI TIL 30. OKTOBER.
FLAGGES AV BRANNVESENET PÅ OFFISIELLE FLAGGDAGER.
Sted
Knut Knutsen OAS gate
Indre Kai

Antall
4
4

Landmannstorget
Risøy Bro

3
4

Hasseløy bro

2

Haugalandsmuseene A/S
Karmsund folkemuseum

2

Merknader
2 øst og 2 vest av Strandgt.
Vimpler utenom off. flaggdager og når
arr.flagg ikke brukes
Vimpler utenom off. flaggdager og når
arr.flagg ikke brukes
Vimpler utenom off. flaggdager og når
arr.flagg ikke brukes
Indre fortauskant mot Skåregt

8.5. ARRANGEMENTSSTENGER – FLAGGES ETTER BESTILLING.
Sted
Hanne Hauglandsvei

Antall
6

Merknader

Hemmingstad Bydelshus
Torggt. mellom Indre kai –
Strangt.
Torggt. mellom Haraldsgt. –
Sørhauggt.
Torggt. mellom Sørhauggt. –
Skåregt.
Edda Kino Skåregt.
Edda kino, Sørhauggt.
Haugesund Stadion
Skåredalen skole
Nordre parkeringshus
Kvalsvik friluftsbad
Hytte i Djupadalen
Festiviteten

3
6

Kun offisielle flagg

6

Kun offisielle flagg

4

Kun offisielle flagg

5
3
9
7
17
1
1
3

I rennesteinen
I fortau
Østre tribune

Over undergang mellom Haraldsvang skole og
Amfiet.

Vimpel om sommeren
Kun banner/arrangementsflagg

Det gis i tillegg anledning for private institusjoner/ organisasjoner og privatpersoner både til å leie
flaggholder samt flagg ved enkelt arrangementer j.fr. punkt 7.
Rådmannen foretar endringer i tabellene i samsvar med endringer i kommunens bygg og
eiendomsmasse.

9. OVERSIKT OVER BYPORTER:
Følgende Byporter er definert som kommunenes offisielle innfartsporter:






R. 134
R. 47
R. 47
F.V.
Arm av RV 47

Toskarstjørn
Grense mot Karmøy kommune
Sveio/ Haugesund (Kommune – og Fylkesgrense)
Spannavegen ved kommunegrnse
Garpaskjær
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Det foreslås at en kun har banner ved innfartsportene, men at det gis anledning til å sette opp
flaggstenger ved spesielle begivenheter . Søknaden sendes Haugesund offentlige Servicesenter.
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