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VESTBY KOMMUNE 

RETNINGSLINJER FOR REKLAME I KOMMUNALE IDRETTSANLEGG 

FORSLAG PER 1. JULI 2022 

 

Bakgrunn 

Vestby kommune får årlige henvendelser fra lag og foreninger vedrørende montering av skilt- og 

reklameinnretninger i de kommunale idrettsanleggene. Dette fordi lag og foreninger som i dag benytter seg av 

de kommunalt eide idrettsarenaene, har et behov for å samarbeide med næringslivet for å få delfinansiert sin 

aktivitet. I den forbindelse inngår gjerne fastmontert reklame som en del av samarbeidsavtalen. Dermed har 

lag og foreninger et behov/ønske om å montere reklameskilt i de kommunalt eide idrettsarenaene som de 

benytter i trenings- og konkurransesammenheng.   

Samtidig benyttes kommunens idrettsanlegg, i tillegg til lag og foreninger, også av skoler og til tider også andre 

organisasjoner. Det er altså flere leietakere ved de fleste anleggene, og av den grunn er det hensiktsmessig at 

reklamerettighetene mer eller mindre speiler dette mangfoldet. 

I tillegg finnes det lag og foreninger som ikke drar nytte av det godet leie av kommunale idrettsanlegg 

representerer. Det gis rom for at også disse kan få tildelt reklamerettigheter i idrettsanlegg eid av kommunen. 

 

1. Formål 

Retningslinjene skal bidra til økt forutsigbarhet og større grad av likebehandling lag og foreninger imellom. 

Retningslinjene skal åpne muligheten for at både store, men også mindre lag og foreninger kan inngå 

samarbeidsavtaler som gjelder fastmontert reklame.  

 

2. Definisjoner 

Reklamerettigheter/annonseplass 

Reklamerettigheter/annonseplass er anviste områder for reklame det kan søkes om gjennom kommunen. 

Disse områdene vil følge av reklameplan, som også viser størrelse og kostnad for de enkelte plasser 

Rettighetshaver 

Rettighetshaver er en organisasjon som har fått tildelt reklamerettigheter/annonseplass etter gjennomgått 

søkeprosess 

Sponsor/annonsør 

Sponsor/annonsør er part som rettighetshaver har inngått avtale med omkring reklamerettigheter for 

fastmontert reklame i anlegg eid av kommunen 
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3. Innhold i reklamer 

Reklamen skal til enhver tid være i tråd med gjeldende bestemmelser i markedsføringsloven. Det impliserer 

blant annet at innhold ikke skal virke støtende med hensyn til kjønn, alder, seksualitet, religion eller etnisitet. 

Det er spesielt viktig å merke seg hensynet til barn; reklamen skal ikke bidra til å bygge opp under press, eller 

være egnet til å påvirke barn og unge. 

Ved avtaleinngåelse som involverer idrettslag skal reklamen være tilpasset Norges idrettsforbunds (NIF) til 

enhver tids gjeldende regelverk. 

I anlegg som også brukes av skoler skal reklamene være i tråd med opplæringsloven. 

Reklamen skal være estetisk god. Reklamen bør ikke virke forstyrrende på den aktivitet som gjennomføres. 

Hvordan reklamen skal se ut oversendes kommunen sammen med avtalen mellom rettighetshaver og 

sponsor/annonsør (se punkt 7, andre ledd). 

 

4. Fordeling av reklamerettigheter 

For hvert idrettsanlegg hvor det vil være mulig å søke om reklamerettigheter, vil det være utarbeidet en 

reklameplan som angir størrelse, antall, plassering og kostnad for reklame. Denne reklameplanen vil danne 

grunnlaget for søkeprosessen.  

 

Hvem kan få tildelt plass? 

- Alle lag og foreninger i kommunen kan søke om å få tildelt rettigheter som gjelder fastmontert 

reklame i kommunens idrettsanlegg 

- Kommunen kan selv inngå avtaler med sponsor/annonsør om annonseplass. Eventuelle inntekter vil 

da gå til drift av kommunens idrettsanlegg. Ellers gjelder punkt 6, tredje underpunkt 

 

Følgende hensyn vil bli tatt ved tildeling 

- Et mangfold av lag og foreninger skal få tildelt plass 

- Lag og foreningers økonomi sett opp mot lagets/foreningens størrelse 

- Lag og foreninger som selv eier anlegg der de har mulighet til å montere reklame, vil ikke bli prioritert 
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5. Søkeprosess for tilgang til reklamerettigheter 

Lag og foreninger må søke kommunen om rett til fastmontert reklame, og det søkes med utgangspunkt i en 

reklameplan for hvert anlegg. 

Søknadsfrist, frist for avgjørelse, plasser det kan søkes om, samt annen relevant info fremkommer av skriv 

utsendt av kommunen i løpet av januar hvert år.  

Innhold i søknad 

- Generell informasjon om søkerorganisasjon 

- Anlegg søknad gjelder for 

- Ønsket annonseplass (antall, plassering) 

- Varighet for reklamerettigheter (inntil 3 år, se punkt 6) 

- Begrunnelse for søknad 

- Årsregnskap 

I tillegg bør søker ha avtale med sponsor (om plassering av reklame) klar til fremvisning på 

søknadstidspunktet. I de tilfeller hvor dette ikke er mulig, se punkt 7, andre ledd. 

 

6. Tilgang til reklamerettigheter 

For å få tilgang til reklamerettighetene tildelt etter søknadsprosessen, må følgende krav være oppfylt 

- Retningslinjene som følger av dette dokumentet, må være fulgt 

- Avtale mellom rettighetshaver og sponsor/annonsør skal sendes til Vestby kommune for 

gjennomgåelse (se punkt 7 for utfyllende informasjon) 

- Av de årlige reklameinntektene tilknyttet annonseplassen skal rettighetshaver hvert år, betale 10% til 

en pott Vestby kommune besitter. Denne potten skal årlig, i sin helhet, gå til ungdomsrådet i Vestby 

kommune, som får til oppgave å velge hvor disse pengene skal fordeles videre 

- Rettighetshaver skal levere regnskap over reklameinntekter til Vestby kommune innen xx.xx hvert år, 

som utgangspunkt for denne betalingen 

 

7. Avtalen mellom rettighetshaver og sponsor/annonsør 

Rettighetshaver kan ikke inngå avtaler om fastmontert reklame, med varighet som overstiger tre år. Etter tre 

år, eller ved avtalens slutt, må det søkes om ny tilgang til reklamerettigheter.  

Avtale mellom rettighetshaver og sponsor/annonsør, samt forslag til hvordan reklamen skal se ut, bør sendes 

til Vestby kommune på søknadstidspunktet. I de tilfeller dette ikke er mulig skal avtalen sendes til Vestby 

kommune for gjennomgang så snart som mulig etter inngåelse, og senest to måneder etter frist for avgjørelse 

om fordeling av reklamerettigheter. 

Rettighetshaver plikter å informere sponsor/annonsør om retningslinjene som følger av dette dokumentet. 
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8. Lokasjon, utforming og oppsett av reklame 

Reklame skal plasseres på anviste plasser som følger av reklameplan for det respektive anlegg. Reklamen skal 

også følge den utforming (størrelse o.l.), som følger av reklameplanen. Oppsett skal foregå etter anvisning 

vedlagt ved meddelelse av innvilget søknad. 

 

9.  Opphenging av reklameskilt 

Lag og foreninger må selv sette opp reklame på plassen de har fått tildelt. Dette skal gjøres av kvalifiserte 

personer. En kvalifisert person kan for eksempel være noen i laget/foreningen som driver med lignende arbeid 

i jobbsammenheng. Kommunen vil foreta kontroll etter at reklamen er montert for å se om reklamen er 

forsvarlig satt opp etter instruks vedlagt innvilget søknad. Dersom reklamen ikke er montert i henhold til 

instruks, vil laget/foreningen bli fakturert det dobbelte av timesverket kommunen bruker til å rette mangelen. 

Alternativt 

Kommunen monterer reklamen gjennom utstedt leverandør. Kostnaden for montering av reklame faktureres 

de respektive lag og foreninger.  

 

10.  Nedtaking av reklameskilt 

Ved avtalens utløp, eller ved betydelige brudd på retningslinjene skal rettighetshaver selv ta ned reklamen, så 

snart som mulig, senest innen 14 dager (ved betydelige brudd er frist satt til 7 dager). Etter dette vil 

kommunen fjerne reklamen, og faktura sendes rettighetshaver. 

 

11.  Vedlikehold av reklameskilt 

Rettighetshaver har ansvaret for vedlikehold av reklameskiltene. Reklameskiltene skal til enhver tid ansees 

som å være i god stand. 

 

12. Reklamerettigheter og arrangementer 

Ved arrangementer kan andre leietakere/arrangører dekke over den faste reklamen og dermed kunne legge til 

rette for midlertidig reklame/sponsorer etc. Det forutsettes at de leietakere som benytter seg av et slikt 

reklameringspotensial, dekker alle kostander knyttet til dette.  

Ellers gjelder punkt 3 om innhold, og punkt 16 om brudd på retningslinjer.  

 

13. Digitale infoskjermer 

Digitale infoskjermer er tiltenkt trenings, kamp eller arrangementsformål.  

Kommunen kan ellers benytte den til kommunal informasjon. 
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14. Vedlikehold/rehabilitering av anlegg 

Det kan forekomme perioder med planlagt vedlikehold/rehabilitering, hvor skiltene må fjernes for å kunne 

gjennomføre arbeidet. Vestby kommune skal varsle lag og foreningene om dette minimum 14 dager før 

arbeidet utføres.  

I visse tilfeller vil det også være behov for akutt vedlikehold. Dette er vedlikehold som må gjøres med det 

samme. Ved slike tilfeller vil det ikke være mulig å varsle på forhånd. 

Ved både planlagt og akutt vedlikehold vil kommunen ta ned og henge opp igjen reklamen, uten at 

lag/foreninger trenger å foreta seg noe. 

Det er rettighetshavers ansvar å informere sponsor/annonsør om slike forhold.  

 

15. Opphør/utløp av avtale 

Ved opphør/utløp av avtalen mellom Vestby kommune og rettighetshaver, eller rettighetshaver og 

sponsor/annonsør, skal rettighetshaver fjerne reklameskiltet, så snart som mulig, senest innen 14 dager. Etter 

dette vil kommunen fjerne reklamen, og faktura sendes rettighetshaver. 

 

16. Brudd på retningslinjer 

Ved betydelig brudd på retningslinjene har Vestby kommune rett til å avslutte avtalen. Rettighetshaver skal 

fjerne reklameskiltet, så snart som mulig, senest innen 7 dager. Etter dette vil kommunen fjerne reklamen, og 

faktura sendes rettighetshaver. 

Ved mindre brudd, skal rettighetshaver ha mulighet til å rette sine mangler. 

 


