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Formål 
 
Dette dokumentet inneholder retningslinjer for hvordan kommunevåpenet og grafiske elementer i 
Senja kommunes grafiske profil skal brukes. I tillegg til kommunevåpenet er den grafiske profilen en 
viktig del av kommunens identitet. Senja kommune ønsker å møte omgivelsene og innbyggerne på en 
gjenkjennelig og helhetlig måte. Målet med retningslinjene er å legge til rette for god og riktig bruk, 
både internt i kommunen og av eksterne aktører. 
 

Definisjon 
Senja kommunes kommunevåpen med fjell og nordlys i fargekombinasjonen grønt, sølv og mørk blå, 
ble innstilt av Fellesnemnda 23.05.18, og deretter godkjent av kommunestyrene i de fire kommunene 
Berg, Torsken, Tranøy og Lenvik, som fra 01.01.2020 er slått sammen til Senja kommune. 
Kommunevåpenet er også godkjent av kommunal- og moderniseringsdepartementet.  
 
For intern bruk av kommunevåpen og grafiske elementer finnes utviklede maler som brukes. 
Distribusjon av kommunevåpen og grafiske elementer i riktig utførelse og formater til eksterne aktører 
gjøres gjennom nedlastning på Senja kommunes nettsider. Nettsidene skal også synliggjøre 
retningslinjene for bruk, samt grafisk profilhåndbok vedtatt i Fellesnemda 19.06.19.  
 
 

Retningslinjer for bruk av kommunevåpen og grafisk profil 
 

• Kommunevåpenet skal som hovedregel bare brukes av Senja kommunes avdelinger, 
enheter og kommunale- og interkommunale foretak. Kommunevåpenet kan brukes 
alene eller i kombinasjon med grafiske elementer fra kommunens grafiske profil. 
 

• Andre organisasjoner, virksomheter og personer som ønsker å bruke 
kommunevåpenet og kommunens grafiske elementer må sette seg inn i retningslinjer 
for bruk. I enkelte tilfeller må det gis tillatelse fra kommunen før bruk.  
 

• Kommunevåpenet skal ikke brukes på en måte som gjør at det kan oppfattes som 
privat kjennetegn, firmamerke, varemerke eller foreningsemblem. Så lenge bruk ikke 
gir inntrykk av å være foretatt av kommunen kan likevel andre bruke våpenet som 
dekorasjon, eller til for eksempel informasjon og folkeopplysning. Privat kjennetegn, 
logo eller annet merke bør ikke stilles sammen med kommunevåpenet.  
 

• Kommunevåpenet skal aldri brukes i markedsføring av varer og tjenester, eller i salg 
og næringsøyemed.   
 

• Det kan gis tillatelse til bruk i salg og markedsføring i særskilte tilfeller. Det kan for 
eksempel være suvenirer, merker og medaljer. Det er rådmannen som avgjør 
søknader om dispensasjon.  
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• Misbruk av kommunevåpenet er forbudt og kan føre til anmeldelse. Bruk som ikke 

følger retningslinjene, og bruk som kan mislede publikum, er å betrakte som misbruk.  
 

• Kommunevåpenet og grafiske elementer skal alltid gjengis i korrekt form og etter 
reglene definert i kommunens grafiske profil. Det innebærer at proporsjoner, form og 
farge ikke skal endres eller justeres på noen måte.  
 

• Kommunevåpen med hvit kontur skal brukes når bakgrunnen er mørkere enn fargen i 
kommunevåpenet.  
 

• Bokstavene i logo er designet spesielt for Senja kommune. De skal ikke byttes ut med 
andre bokstaver, endres eller justeres. Avstanden mellom kommunevåpenet og 
navnet i logo skal ikke endres.  
 

• Kommunevåpenet og andre elementer fra kommunens grafiske profil skal ikke 
tilføres eller blandes sammen med andre elementer, som skrift, bilder og grafikk.  
 

• Ved tvil om tolkningen av retningslinjene legges saken frem for rådmannen.  

 
 
 


