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SPØRSMÅL TIL BYRÅDET FRA IVAR JOHANSEN (SV) - PRAKTISERING AV OSLO 

KOMMUNES SKILT- OG REKLAMEVEDTEKT 

 

Jeg viser til henvendelse den 19.02.2019 fra Ivar Johansen (SV), vedlegg 1, hvor det stilles 

spørsmål knyttet til et økende omfang av LED-skjermer i Oslo sentrum, særlig langs Karl Johans 

gate, og praktiseringen av Oslo kommunes skilt- og reklamevedtekt. Det vises til at dette er 

skjermer som i all hovedsak er montert på innsiden av butikkvinduer, skremmende lyssterke, de 

fyller ofte nesten hele vindusflaten, og budskapet er «levende bevegelser» eller forskjellige 

budskap som byttes ut/roteres oftere enn hvert minutt.    

 

Plan- og bygningsetaten har i brev av 15.03.2019 redegjort for skilt- og reklameplanens forståelse 

for denne type skilt og reklame, og sier bl.a. at i forhold til søknadsplikt må det gjøres en 

vurdering i hvert enkelt tilfelle, vedlegg 2. Det er avgjørende hvor skjermene er plassert og 

størrelsen på disse. Skjermer som er plassert inne i lokaler vil kunne være søknadspliktige dersom 

de henvender seg ut mot gate, men ikke dersom de er rettet mot kunder eller brukere inne i 

lokalene.   

 

Videre sier Plan- og bygningsetaten at all skilt og reklame i utgangspunktet er søknadspliktig etter 

plan- og bygningsloven, med noen få unntak, og skilt- og reklameplanen for Oslo angir hva som 

kan tillates av dette. Etter planen er ikke digital bevegelig reklame angitt for hvilken reklame som 

er tillatt, og er dermed i strid med planen.    

 

Hva gjelder oppfølging av slike skjermer som er satt opp uten tillatelse, kan Plan- og 

bygningsetaten kreve at skilt og reklame som er ulovlig oppført fjernes, jf. plan- og bygningsloven 

§ 32-3. Etaten viser til at de ikke har kapasitet til å gå aktivt ut på befaring for å avdekke ulovlig 

skilt og reklame, men etaten behandler alle meldinger og tips om ulovlig reklame de mottar.   

Etaten har effektivisert sin prosess når de mottar meldinger om ulovlig skilt og reklame ved at de 

sender ut varsel om pålegg uten å be om redegjørelse først.  

 

Jeg vil for egen del tillegge at jeg er svært opptatt av at skilt og reklame i Oslo har en begrenset 

dominans i det offentlige rom, med en estetisk god utforming og som ikke er til sjenanse. Det er i 

dette viktig at innretningene som blir satt opp er i henhold til gjeldende skilt- og reklameplan, som 

er tatt med som en del av/vedlegg til juridisk arealdel Kommuneplan 2015. Jeg legger til grunn at 

planen skal håndheves på en restriktiv måte, for å bidra til å redusere innbyggernes eksponering 

for uønsket reklame.  
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Jeg vil ta spørsmålet/innspillet som er kommet fra bystyrerepresentant Ivar Johansen (SV) videre 

med meg i direkte møte med Plan- og bygningsetaten for der å kunne se på hvordan dette nærmere 

kan følges opp.   

 

 

 

Hanna E. Marcussen 

byråd for byutvikling  

 

 

Godkjent elektronisk 
 

 

Vedlegg: 1. Spørsmål til byrådet fra Ivar Johansen (SV) - Praktisering av Oslo kommunes skilt- 

og reklamevedtekt - korrigert 

2. Plan- og bygningsetatens brev av 15.03.2019 - Svar på spørsmål om praktisering av 

Oslo kommunes skilt- og reklamevedtekt 

Kopi til: Ivar Johansen (SV),   

Plan- og bygningsetaten, Postboks 364 Sentrum, 0102 OSLO 

 


