Informasjon om flagging på kommunale flaggstenger i Trondheim
Kommunen ønsker med dette å informere om reglene for flagging i Trondheim.
Det er PS sak nr. 19/20, Regler om flagging, samt flaggreglementet vedtatt av
formannskapet den 28. januar 2020 som regulerer ordningen.
Søknad om flagging, oppheng av banner i gatelysmastene i Olav Tryggvasons gate og
Kongens gate øst/vest for Torvet og eventuelt i flaggstenger ved byporten ved Lerkendal
behandles av:
Trondheim kommune ved Eierskapsenheten
Adresse:

Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Telefon:

977 43 400 (ekspedisjon)
e-post: postmottak.eierskap@trondheim.kommune.no
901 11 904 førstekonsulent Siw Skjetne
e-post: siw.skjetne@trondheim.kommune.no
984 12 030 førstekonsulent Ann Elisabeth Aune
e-post: ann-elisabeth.aune@trondheim.kommune.no

Søknad om feste av flagg i vegg innhentes tillatelse hos huseier.
Flagging utføres av Trondheim bydrift.
Adresse:
Valøyveien 15, 7015 Trondheim
Telefon:
971 23 117/911 12 376
Henvendelser vedrørende flagging på Turistskipskaia rettes til Trondheim Havn.
Adresse:
Postboks 1234, Sluppen, 7462 Trondheim
Telefon:
73 99 17 00

Generelle regler/vilkår
Skriftlig søknad om flagging bør foreligge i god tid, senest 1 måned før arrangementet skal
avvikles. I tilfelle flere søknader om flagging for samme dag/tidsrom, vil den først innkomne
søknad normalt få fortrinnsrett. Som hovedregel gis det tillatelse til flagging inntil et par
dager før arrangementet starter.
NB! Utgifter til flagging skal bekostes av arrangør unntatt for veldedige, humanitære
organisasjoner (uten kommersielle faktorer).
Flagging ved offentlige flaggdager utføres av Trondheim brann- og redningstjeneste.
Arrangementsflagging utføres av Trondheim bydrift.
Det tillates ikke at private arrangører utfører flagging selv. All heising/firing av
arrangementsflagg/banner utføres av Trondheim bydrift. Kostnader knyttet dette utfaktureres
av Trondheim bydrift, se prisliste nedenfor, eventuelt ta direkte kontakt med Trondheim
bydrift.
Arrangementsflagg-/banner leveres til Trondheim bydrift, Valøyveien 15, 7015 Trondheim, i
god tid før flaggingen. Det skal påses at flaggene er i god stand, har riktig størrelse, farge og
antall m.v. Flaggene skal hentes senest 2 dager etter gitt flagg-/bannerperiode.
Det gjøres oppmerksom på at flagg som henger på Elgeseter bro kan bli stjålet, og det
anbefales at arrangør har flagg i reserve som kan supplere for eventuelle stjålne flagg. Det
vil påløpe ekstra kostnader dersom ønske og behov for supplering av flagg. Eventuell avtale
om dette gjøres med Trondheim bydrift.
Trondheim kommune, Eierskapsenheten skal godkjenne lay-out på
arrangementsflagg-/banner før de kan benyttes. Eventuelle spørsmål knyttet til dette rettes til
Eierskapsenheten.
Det tillates ikke flagg med kommersiell reklame/sponsorprofilering på de kommunale
flaggstengene.
Beskrivelse av ulike typer flagg/arrangementsflagg-/banner
*Flagg:

Norske flagg og andre nasjoners flagg
Trondheims byflagg-/banner - gul Trondheimsrose på rød bunn
Trøndelags fylkesflagg - gyldent kors på sølvbunn

*Arrangementsflagg: Flagg med motiv/emblem for ulike festivaler/arrangement.
Det stilles krav til flaggenes kvalitetsmessige utforming.
*Banner:

Banner med motiv/emblem for ulike festivaler/arrangement.
Det stilles krav til den kvalitetsmessige utformingen.

Bruk av flaggstengene
Flagging tillates med følgende type flagg på følgende steder:
Munkegaten

norske flagg
samiske flagg
andre nasjoners flagg
byflagget
fylkesflagget

Torvet

norske flagg
samiske flagg
andre nasjoners flagg
byflagget
fylkesflagget
flagg for humanitære, veldedige organisasjoner
arrangementsflagg

Byens broer:
Jernbanebroen
Bakke bro
Elgeseter bro
Gangbroen
Nidareid bro

norske flagg
andre nasjoners flagg
byflagget
fylkesflagget
arrangementsflagg
Elgeseter bro kan i tillegg benyttes til flagging for humanitære,
veldedige organisasjoner.

Ravnkloa og Jernbanebrua
(byporten) Lerkendal

norske flagg
byflagget
fylkesflagget
andre nasjoners flagg

Turistskipskaia

norske flagg
byflagget
fylkesflagget
andre nasjoners flagg
I tillegg eventuelle flagg for angjeldende bedrifter. Stengene kan
også benyttes ved store arrangementer som naturlig kan
markeres ved flagging.

Olav Tryggvasons gate og
Kongens gate øst/vest for
Torvet

Arrangementsbanner festes i eksisterende lysmaster.

Områder utenfor byens
sentrum

Arrangementsflagg-/banner kan henges opp langs byens
innfartsårer. Markering langs E-6 og andre riksveier må avklares
med Statens Vegvesen.

Flaggsteder
Flaggsted

Antall flaggstenger

flaggmål

Elgeseter bro

28 stenger

1,0 x 1,5 m

Nidareid bro

14 stenger

1,0 x 1,5 m

8 stenger

2,0 x 3,0 m

Munkegata

20 stenger

2,0 x 3,0 m

Stiftsgården

2 stenger

2,0 x 3,0 m

Krigsseilermonumentet

1 stang

2,0 x 3,0 m

Ravnkloa

2 stenger

2,0 x 3,0 m

16 stenger

1,0 x 1,5 m

Bakke bro

4 stenger

1,0 x 1,5 m

Gangbroen (Spektrum)

2 stenger

2,0 x 3,0 m

Lerkendal ved byporten

2 stenger

1,0 x 1,5 m

Turistskipskaia

4 stenger

2,0 x 3,0 m

Torvet

Jernbanebroen

Bannersteder

Antall oppheng

Bannermål

Olav Tryggvasons gate

26 oppheng

0,9 x 3,0 m
(10 cm løpegang)

Kongens gate øst/vest
(mot Torvet)

17 oppheng

2,04 x 0,48 m
(10 cm løpegang)

Skisse og mål for banneroppheng
Olav Tryggvasons gate:
Skisse og mål for banneroppheng

Kongens gate, øst/vest for Torvet
Skisse og mål for banneroppheng

Prisliste for flagging og oppheng av banner:
Bystyret vedtok 17.12.2020 følgende betalingssatser for flagging og oppheng av bannere på
kommunale flaggstenger/gatelysmaster for 2021:
Type leie

Takst 2021

Merknader

Arrangementsflagg

125 kroner

Per flaggstang, inntil 1 uke

Arrangementsbannere
Olav Tryggvasons gate

30 000 kroner

Per arrangement

Arrangementsbannere
Kongens gate øst/vest for Torvet

15 000 kroner

Per arrangement

Regler om flagging
Reglement for flagging på kommunale flaggstenger i Trondheim kommune,
vedtatt av Formannskapet den 28.01.2020.

1. På offisielle flaggdager og dager for kommunevalg skal det flagges på alle
kommunale bygninger i samsvar med nåværende praksis eller etter
kommunedirektørens bestemmelse.
I tillegg skal det flagges:
1. mai: Torvet, Munkegata, Bakke bru og Elgeseter bru
17. mai: på alle byens flaggsteder: alle broer og andre steder som er beskrevet i
“Offisielle flaggdager tilpasset Trondheim kommune”.
Olsokdagen: øvre del av Munkegata (fra Torvet til Bispegata) og på
Krigsseilerplassen.
For valgdager (kommunevalg og Stortingsvalg): Torvet.

2. Ved besøk av H.M. Kongen og/eller H. M. Dronningen skal det flagges foran
Stiftsgården, Torget, Munkegata, Krigsseilerplassen, Rådhuset og langs rutetrasèen
dersom ikke annet er anført av ordføreren. Det skal flagges ved ankomst og ved
avreise. Det kan også flagges under opphold.

3. Ved besøk av H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen skal det flagges foran
Stiftsgården, Torget, Munkegata, Krigsseilerplassen, Rådhuset og langs rutetrasèen
dersom ikke annet er anført av ordfører. Det skal flagges ved ankomst og ved
avreise. Det kan også flagges under opphold.

4. Ved besøk av H.K.H Prinsesse Ingrid Alexandra skal det flagges foran Stiftsgården,
Torget, Munkegata, Krigsseilerplassen, Rådhuset og langs rutetrasèen dersom ikke
annet er anført av ordfører. Det skal flagges ved ankomst og ved avreise. Det kan
også flagges under opphold.

5. Ved besøk av øvrig Kongefamilie kan det flagges etter avtale med ordfører.

6. På de nordiske lands nasjonaldager (Danmark 5. juni, Sverige 6. juni, Island 17. juni
og Finland 6. desember), F.N.- dagen 24. oktober og Nordens dag 23. mars skal det
flagges på Torvet.

7. På Europadagen 9. mai skal det flagges med Europaflagg og norske flagg på Torvet.

8. Kommunedirektøren kan gi tillatelse til flagging uten vederlag for veldedige,
humanitære organisasjoner uten kommersielle faktorer på Torvet og Elgeseter bro.

9. Dersom kommunedirektøren ikke bestemmer noe annet skal det flagges for:
Sangen og musikkens dag på Torvet og i øvre del av Munkegata
Speidernes St. Georgs dag på Elgeseter bro og øvre del av Munkegata.
Kvinnedagen 8. mars, Lottenes dag, Elsa Laura Renbergs fødselsdag 29. november
og Trondheim Pride flagges på Torvet.
Omkostningene for flaggingen dekkes av kommunen.

10. Kommunedirektøren eller ordfører kan gi samtykke til flagging ved anledninger og
arrangementer som ikke er nevnt foran. I tvilstilfelle forelegges saken for
formannskapet, likesom kommunedirektørens avgjørelse kan påklages til
formannskapet.
Samtykke til flagging gis ved arrangementer uavhengig av norsk eller utenlandsk
representasjon. Utførelse av flaggingen er i henhold til de flaggsteder for
arrangementsflagging. Ved arrangementer som varer flere dager, kan det gis
samtykke til flagging inntil et par dager før åpningsdagen og ut hele
arrangementsperioden.

11. Ved landsmøter, kongresser, messer o.l. kan kommunedirektøren gi samtykke til
utlån av flagg til bruk ved møtelokalet. Ved utenlandsk representasjon kan også
vedkommende lands flagg utlånes. Arrangør betaler leie for flaggene.

12. Flagging ved spesielle begravelser skjer etter vedtak av formannskapet.

