8. Endring av vedtekt til plan- og bygningslovens § 107

8.1 Dagens vedtekt
Gjeldende vedtekt til § 107 er stadfestet av Kommunal- og regionaldepartementet 17. november
1994 nr. 1039, og lyder som følger (vedtektens materielle bestemmelser til plassering og utforming av reklame i Oslo er uthevet i kursiv):
”Lysreklame, takreklame, gavlreklame, uthengskilt, automater, reklame på støttemur eller
innhegning, samt frittstående reklameskilt eller lignende innretning må ikke oppsettes uten at
kommunen (byutviklingskomiteen) på forhånd har gitt tillatelse. Tillatelsen kan bare gis inntil
videre eller for et begrenset tidsrom.
Forhåndstillatelse etter første ledd kreves ikke for mindre skilt flatt på vegg og mindre reklame
direkte på vegg, samt for lykt eller reklameflagg.
I boligstrøk, og blandede strøk der det er boliger, skal det tas særlig hensyn til beboerne på
eiendommen eller nærliggende eiendommer, og stilles skjerpede krav til reklamens omfang,
plassering og utseende. I særlige tilfeller kan reklame forbys.
I boligstrøk er takreklame, lysreklame og større reklamearrangement ikke tillatt. Mindre skilt/
reklame på forretning/næringsvirksomhet som tjener strøket, kan tillates.
På skoler, kirker og bygninger av historisk, arkitektonisk eller annen kulturell verdi, tillates
ikke reklame.
Markiser, skilt og andre innretninger ut over fortau og annen offentlig grunn, må være anbrakt slik at de
ikke hindrer ferdselen eller kan innebære fare for omgivelsene på annen måte. De må ikke være anbrakt
slik at de kommer i veien for trafikkstolper eller andre offentlige innretninger som ellers blir satt opp.
I området på sjøsiden av Drammensveien, Sjølystveien, Frognerstranda fra bygrensen til Hjortnes
kai er oppsetting av lysreklame forbudt.
Dersom det kan skje uten hinder av samtykke som er gitt for et bestemt tidsrom, kan kommunen
(byutviklingskomiteen) gi pålegg om å fjerne eller endre enhver innretning som nevnt i første
eller tredje til syvende ledd, når den etter kommunens (komiteens) skjønn virker skjemmende i
seg selv eller i forhold til omgivelsene, eller virker sjenerende. Innretning som antas å medføre
fare kan i alle tilfelle kreves fjernet ved pålegg fra kommunen (komiteen).”
Saksbehandlingsreglene i vedtekten i kursiv er en gjengivelse av tidligere lovtekst, som ble
endret i 1997, og er derfor ikke lenger gyldig.
De materielle bestemmelsene i vedtekten avløses av denne planens foreslåtte retningslinjer til
§ 74 nr. 2 om skilt og reklame i Oslo.
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