Forskrift om bruk av Kristiansunds
kommunevåpen
Vedtatt av bystyret 29. oktober 1991

Definisjon
Kristiansund bys våpen, fastsatt ved privilegiebrev av 29.06.1742 signert Christian 6.,
er: På blå bunn med sølv en høy klippe med et vannløp med tre fisker.
I henhold til privilegiebrevet er beskrivelsen: "hvori forestilles et Vandløp af en høi
Klippe, imot hvilket springer laks".
I billedfeltet er årstallet 1742.
Skjoldet er firkantet hvor nederste rand er formet som en klamme. (fransk skjold).
Forhold 15:17.
På øvre rand er en femtindet murkrone i gull.
Byens flagg har byens våpen i blått med klippe og fisker i hvitt og murkrone i gult, det
hele på hvit flaggduk. Formen er rektangulær i forholdet 8:11.

Generelle bestemmelser om bruk
Hovedregelen er at våpenet bare kan brukes av administrasjonen og institusjoner under
utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon.
Bruk av våpenet på suvenirer for salg er ikke tillatt uten særskilt tillatelse fra
formannskapet.
Våpenet må ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn. Private
kjennetegn må heller ikke sammenstilles med våpenet.

Bruk av våpenskjold
Våpenskjold skal brukes med sine farger med mindre særskilt tillatelse fra
formannskapet foreligger.
Våpenskjoldet kan brukes som eiermerke på bygninger, biler og andre gjenstander.
Våpenskjoldet kan etter nærmere bestemmelse brukes til jakkemerker m.v.

Bruk av kommuneflagg
Flagget kan heises når kommunestyret har møte og ellers ved særskilte anledninger
etter nærmere bestemmelser fra formannskapet.

Bruk av våpenet i faner, vimpler m.v.
Våpenet kan brukes som bordflagg, tverrskåret, til bruk som dekorasjon ved kommunale
tilstelninger og som gave.
Til dekorativ bruk kan flagget utformes og brukes som hengende banner etter nærmere
bestemmelser

Bruk av våpenet i stempel og segl

Våpenet kan brukes uten skjoldinnfatning, med etatens eller institusjonens navn i
innskriftring langs kanten.

Segl kan fremstilles som oblatsegl til bruk på dokumenter, til lukking av konvolutter og
lignende .
Seglet skal ha som utgangspunkt byens opprinnelige segl av 1742.

Våpenets utforming og utførelse

Våpenet kan gjengis i ulike typer teknikker og materialer, f.eks. plastisk i flatestil, malt,
tegnet, vevd, brodert eller gravert.
Enhver utføring av våpenet må følge de tekniske og heraldiske kvalitetsnormer med
riktige farger, former og proporsjoner.
Rentegnet fremstilling av våpenet er vedlagt denne forskrift. Sort/hvitt utgaven brukes i
annonser og ellers der dette er naturlig. Brevpapir , konvolutter og lignende skal ha
våpenet i farger.

Trykking av kommunevåpenet

Ved trykking i en farge i størrelse over fem centimeter høyde skal farge angis ved hjelp
av fargekode.

Firefarger: (Europaserien)
Blå: 100 % cyan
Gul: 100 % gul og 10% magenta
Sort
Lakk/maling: Blå 2759R96B, sølv, gull

Gull (100 % gul 10 % magenta)
Sølv
Blå

Trykk her for å se kommunens designmanual og grafikkfiler

