Aker Brygge er en bydel
som må finne seg i å bli
kategorisert som reklameområde L; næringsdominert.

Debatt

Tillates ikke:
• Frittstående skilt med reklamebudskap
• Takskilt utformet som neon-anlegg (eller tilsvarende anlegg med
integrert lyskilde)
• Reklameskilt med integrert lyskilde (det vil si innvendig belyste
reklamevitriner, såkalte «Eurosize») benyttet i leskur og bysykkel
stativer (de kan riktignok belyses)
• Takskilt med reklamebudskap tillates generelt ikke, men det kan
gjøres unntak «... historiske og bevaringsverdige installasjoner...»

Av Morten Kerr

Oslo Kommunes nye Skilt- og Reklameplan:
nye Begrensninger – nye Utfordringer.

Etter nesten 15 år med politiske ønsker om og periodevis
intens jobbing med ny vedtekt til plan- og bygningslovens
§ 107 om skilt og reklame har Oslo kommune endelig vedtatt (17/6-2009) og tatt i bruk den nye planen («Vedtekt/
forskrift med retningslinjer om skilt- og reklame i Oslo
etter plan- og bygningslovens §§ 74 nr. 2 og 107»). Den
innebærer til dels dramatiske forandringer, både i forhold
til vedtekten den erstatter og de siste års praksis. Planen
medfører store utfordringer for brukere av skilt og reklame
i det offentlige rom, rådgivere, prosjekterende og skiltbransjen selv – både når det gjelder tolkningen av
den og hva slags forutsigbarhet og saksbehandlingsprosess
den åpner for. Den skaper også store utfordringer for
kommunen, og det vil bli spennende å se hvorledes planen
vil bli håndtert.
Generelt:
Planen gjelder hele Oslos byggesone. Formålet med den er
«... å begrense skilt og reklame sin dominans i det offentlige rom,
samt sikre en estetisk god utforming av skilt og reklame i de felles
omgivelsene og offentlige rom i Oslo». For å oppnå dette angis
generelle (kap. 6) og områdespesifikke (kap. 7) retningslinjer med
tilhørende kart i tillegg til egne bestemmelser for Karl Johans gate
og Stortingsgaten (kap. 7.5). Innledningsvis defineres begrepene
«skilt» og «reklame», og ulike skilt- og reklametyper, og de fire
reklameområdene (XS: sårbare områder, S: boligdominerte
områder, M: områder med blandede funksjoner og L: næringsdominerte områder) beskrives. Tillatelse «... til oppsetting av skilt
og reklame skal som hovedregel gis inntil videre, men kan også gis
for et bestemt tidsrom ...».
De største forandringene:
De mest iøynefallende forandringene er selve oppbyggingen og
omfanget av vedtekten, og at den ikke lenger innarbeider lovteksten
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Egertorget ligger i reklameområde L. Men både
Karl Johans gate og
Stortingsgaten har egne
særregler, som åpner for
innvendig belyste skilt.

i selve dokumentet. Den har også blitt mer detaljert ettersom skiltog reklameplanen i tillegg fungerer som retningslinjer. Hvorvidt
tillatelse kan gis eller ikke, er basert på et sett med vurderings
kriterier: lokalisering, plassering, utformning og belysning.
De viktigste forandringene i forhold til kommunens tidligere
vedtekt, retningslinjer og praksis består i følgende (for ordens
skyld vil jeg konsekvent benytte terminologi i overensstemmelse
med NS 3041, mens avvik fra standarden er markert i klammer):

Kan tillates overalt:
• Fasadeskilt
• Frittstående henvisningsskilt «... i nærheten av virksomhetens
inngangsdør eller atkomst»
• Belyste skilt (direkte belyste skilt)
• Reklameskilt på leskur og bysykkelstativer
• «Temporær reklame» som bannere som annonserer for kulturog idrettsarrangementer kan tillates i enkelte områder og/eller
med spesielle begrensninger
• Vindusdekor, inkludert plakater og lignende tillates i områdene
S, M og L, begrenset til 1/3 av vindusflaten
• Lysskilt i område M, men med «tett frontplate og lysende tekst»
• «Fasadeskilt/-reklame» (men ikke «gavlreklame») utformet som
lysskilt i område L
• Indirekte belyste skilt (coronaeffekt) («innvendig belyste skilt»)
kun langs Karl Johans gate og Stortingsgaten
• «Reklame» i begrenset omfang på stillasseil i områdene M og L
• Reklameskilt, men ikke i område XS, tradisjonelle «reklametavler»
(«boards») heller ikke i område S
• Uthengsskilt, men ikke i område XS
• Virksomhetens navn og logo på markiser, men ikke i område XS
• «Takskilt der det er tradisjon for det» i område M, men ikke
område L. Takskilt skal være i fres, altså uten bakplate og fremstå
som transparente innretninger
• «Lys i leskur»

Generelt:
For kommersielle nybygg skal det utarbeides og godkjennes
«... en samlet skilt- og reklameplan...».
Uklare punkter:
Dette er kun et lite utvalg av forandringene angitt i de generelle
og områdevise retningslinjene, og man skal ha tungen rett i munnen
for å holde orden på de praktiske konsekvensene de kan få for ulike
skilttiltak. Selv om planen i utgangspunktet kan virke oversiktlig
og logisk, inneholder den utallige uklarheter, unøyaktigheter
og direkte feil:
Det er bemerkelsesverdig at Oslo kommune ikke har adoptert
den nye norske standarden, NS 3041: «Skilting – Veiledning for
plassering og detaljer» i bruken av begreper og definisjoner (2007),
men insisterer på å benytte egne. Kun to («skilt» og «reklame»)
er gitt definisjoner som fysiske objekter, mens «temporær skilt- og
reklame» er definert ved tiltakets tidsaspekt. I tillegg er begrepet
«reklame for stedlig virksomhet» definert, men brukes ikke senere
i planen (erstattes av «mindre reklame for stedlig virksomhet»
eller «fasadereklame»). Begrepet «lysskilt» er ikke definert og er
ikke nevnt som en skilttype som spesifikt kan tillates (heller
ikke i områdene M og L). Allikevel dukker begrepet opp under
Belysning som «... lysskilt eller reklame». I Karl Johans gate og
Stortingsgaten kan skiltene være «innvendig belyst», men dette
tillates ikke i resten av byen. Standarden viser til tre måter å belyse
skilt på (direkte belyst skilt, indirekte belyst skilt og lysskilt),
og for klarhetens skyld hadde det vært lurt å benytte seg av disse
begrepene i planen. Utover i de generelle og områdevise retnings
linjene introduseres nye begreper på løpende bånd. Disse brukes
temmelig ukritisk og hulter til bulter, noe som gjør at planen blir
ullen, lite forutsigbar og lett å misforstå. Dette er forhold som flere
ganger er blitt påpekt overfor Oslo kommune, uten at det har
hjulpet nevneverdig, selv om kommunen har forsikret at den vil
bruke standarden i det videre arbeidet.
Det er også verdt å merke seg at kommunen nå tillater reklame
i form av «stillasseil» og reklameskilt på leskur og bysykkelstativer
også i boligområder. Dette er et markant brudd på tidligere politikk,
ved siden av at det åpner for (eller legitimerer?) forskjellsbehand
ling til fordel for kommunen som grunneier, jfr. tidligere artikler
i SNITT og foredrag (www.kerr.no ).
Områdekartet er ikke koordinert med Statens Vegvesen:
Flere steder/gater i reklameområde L er riksveier (Bogstadveien,
Majorstukrysset, Carl Berners plass, samt deler av Ring 3 områder
hvor Statens Vegvesen i det siste har satt foten ned for reklame
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skilt ved å betrakte områdene som «rød sone». Konsekvensen er
en enda lengre og usikker saksbehandlingstid, både for tiltakshaver
og kommunen.
Innføringen av «frittstående skilt» (i hele planens virkeområde!)
vil kunne åpne for en skog av virksomhetsskilt både på offentlig
og privat grunn – i tillegg til tilsvarende reklameskilt for bymøbel
ordningene. Planen gir ingen direkte begrensninger for bruken
av denne typen skilt, annet enn at de skal plasseres nær inngang.
Det kan virke som om dette ikke er avklart med hverken statlige
eller lokale veimyndigheter (som har en svært restriktiv praksis
for slike tiltak). Med de vanskelighetene man til nå har hatt med
å finne plass til (spesielt) bysykkelstativene med reklameskilt,
vil kommunens frislipp og håndtering av slike skilt bli fulgt med
spenning.
Det generelle forbudet mot lysskilt som (frittstående) reklame
skilt (f eks «Eurosize-vitriner» – egentlig tradisjonelle «lyskasser»)
vil – hvis kommunen velger å tolke planen bokstavelig – sette
en stopper for videre utbygging av bysykkelordningen og leskur
og toaletter finansiert med reklame. Eller er det meningen at det
fra nå av må søkes om dispensasjon for slike tiltak, eller at kravene
til dispensasjon for kommunalt initierte tiltak automatisk fravikes?
Når den nye plan- og bygningsloven trer i kraft, vil dagens § 107
erstattes av en ny § 30-3 «Skilt og reklameinnretninger». Her åpnes
det for at tillatelser (dessverre!) kan gis permanent. Ja, dette
bør faktisk (sammen med tidsbegrensede tillatelser) «være hovedregelen» ifølge departementets kommentarer til paragrafen.
Oslo kommune var i forarbeidene med skilt- og reklameplanen også
inne på å kunne gi permanente tillatelser, men fravek klokelig
nok dette. Spørsmålet blir da: Kan en tiltakshaver med loven i hånd
forlange at tiltaket gis permanent tillatelse slik departementet åpner
for og anbefaler?
Manglende kvalitetssikring og det at vedtekten inneholder
både generelle og områdevise retningslinjer, har medført utallige
gjentagelser, unøyaktigheter og selvmotsigelser. Det sies heller
ikke noe om hva som skal veie tyngst ved konflikt eller uklarhet:
de generelle eller områdevise retningslinjene. Dette har også gjort

Debatt

dokumentet unødvendig langt og omstendelig, noe som åpner
for usikkerhet hos tiltakshaver, rådgivere, prosjekterende og – ikke
minst! – saksbehandlere i kommunen.
Et viktig ankepunkt mot vedtekten er at vurderingskriteriene
er svært rigide: Det stilles absolutte krav til skiltenes antall
og størrelser. Her overlates ingenting til det faglige skjønn, noe
som kan utelukke løsninger som ellers kan virke naturlige, riktige
og direkte tiltalende. Som eksempler kan nevnes vindusdekoren
på Oslo City (godkjent i 2008) og lysskilt i vindusåpninger
(for eksempel virksomhetsskilt på Sandvika Storsenter, som er
helt integrert i vinduskonstruksjonen).
Retningslinjene for Karl Johans gate og Stortingsgaten burde
ha vært omskrevet og plassert under de generelle retningslinjene.
Mange vil muligens undre seg over at Kvadraturen er definert som
område L og ikke anses som «sårbart område», og her vil man
kunne forvente store rivninger mellom de generelle retningslinjene
og mulighetene som åpner seg for tiltak i område L.
Det skal også bli interessant å se hvordan kommunen vil følge
opp «temporær skilt og reklame». Husk at slike innretninger,
brukt i mer enn tre uker eller gjentagende (som reklameflaggene
langs Karl Johans gate) anses som «varige». Betyr dette behov
for ny søknad om omgjøring av tidsaspektet? Vil kommunen stille
andre (og strengere) krav? Siden slike tiltak refererer seg til tidsaspektet, betyr da «varig» at tiltaket har fått permanent tillatelse?
Tror kommunen at man i det hele tatt vil søke om «temporære skilt
og reklame»? – og vil plan- og bygningsetaten eventuelt ha kapasitet
til å sikre en kort nok saksbehandlingstid for denne typen tiltak
slik at tiltakshaver blir oppmuntret til å søke? Og vil kommunen
avsette nok ressurser til å drive effektiv kontroll?
Kommunen skal heldigvis skrive en veileder til den nye vedtek
ten, og det skal bli spennende å se i hvilken grad denne vil skape
klarhet og forutsigbarhet i ovennevnte forhold.

Forskjellsbehandling og kommunal håndtering:
Like viktig som vurderingskriteriene for nye søknader er hvorledes
kommunen velger å behandle eksisterende tiltak som åpenbart
er i strid med den nye vedtekten. I forarbeidene til planen var
kommunen inne på at den ikke skulle få «tilbakevirkende kraft»
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Karl Johans gate er
reklameområde L,
men Slottet er reklameområde XS; ekstra sårbar.

Skilt og reklame må begrenses
i boligsonene, som regnes
som reklameområde S.

– med andre ord ville man åpne for et slags amnesti for tidligere
synder. Dette er nå ikke lenger med, og kommunen har – som
tidligere – anledning til å kreve fjernet eller forandret tiltak som
er i strid med materielle og formelle krav i lov og vedtekt (jfr. også
departementets kommentarer til loven). Med Oslo kommunes
innstramming av kravene til skilt og reklame har omfanget
av «ulovligheter» med ett økt dramatisk. Eksemplene er utallige:
lysskilt (som virksomhets- og reklameskilt utformet som «lys
kasser», «Eurosize-vitriner»), mer eller mindre heldekkende
vindusdekor, neonanlegg som takskilt og «overtallige» fasadeskilt
og uthengsskilt. Et nærliggende spørsmål melder seg: Vil Oslo
kommune velge å føre kontroll og sørge for at allerede oppsatte
skilt etter hvert tilfredsstiller kravene i den nye vedtekten?
Forrige gang Oslo kommune viste spesiell interesse for estetikk
i det offentlige rom gjennom sitt «Reklameprosjekt» for cirka 15 år
siden, sørget man for at de samme kriteriene ble lagt til grunn for
både nye søknader og eksisterende tiltak. Dette var særlig viktig
for å hindre forskjellsbehandling, noe også Sivilombudsmannen
var opptatt av. Man hadde således en strategi for hvorledes man
skulle håndtere tiltak i strid med materielle og formelle krav i lov
og vedtekt. Omfanget var naturligvis enormt, og det ville være
umulig å ta hele byen i en stor jafs. Det måtte prioriteres etter mot
toet «ta det verste først», i tillegg til at det ble laget soneplaner for
arbeidet (samtidig som hele byen ble registrert). Etter anklager
om forskjellsbehandling, ble strategien og arbeidsmetodene fore
lagt Sivilombudsmannen, som så uttalte at kommunens satsning
var trygt innenfor forvaltningsloven, selv uten en ny vedtekt.
De aktuelle partene (reklamebyråer, grafiske designere, arkitekter,
skilt- og reklamebransjene, andre kommuner, fylkesmannen,
handelsstanden, aviser og så videre) ble informert om kommunens
arbeid, og det ble lagt stor vekt på holdningsskapende og annen
utadrettet virksomhet.
Med den nye vedtekten har kommunen innført et nytt og på
mange måter betydelig strengere regime for oppføring av skilt
i det offentlige rom, noe som på papiret ser ut til å gjelde kun
søknader om nye tiltak. Oslo kommune bør snarest utarbeide en
strategi for og informere om hvorledes den skal håndtere både
nye søknader og eksisterende skilt i strid med vedtekten. • M.K.

