Regler for bruk av Kristiansands byvåpen
Regler for bruk av Kristiansands byvåpen og segl i ikke
kommunalt øyemed, vedtatt av Kristiansand formannskap den
23. august 1989 (Avløser regler av den 10. desember 1952)
§ 1. Definisjon
Kristiansands våpen har seglform. Dets utforming er vedtatt av
bystyret den 08.12.1909.
Innholdet er hentet fra byens segl, laget i 1640årene: På rød
bunn. Norges løve, gylden med sølvbladet hellebard, foran
grønn furu, oppvoksende av grønn stengrunn. Over skjoldet en
lukket kongekrone med initialene R.F.P. for "Regna Firmat
Pietas" ("gudsfrykt styrker rikene"). Kartusj og øvrig
innramming i rødt og sølv. På ytterste felt devisen "Cavsa
Triumphat Tandem Bona" ("Den gode sak seirer tilslutt")
§ 2. Generelle bestemmelser om bruk.
Som hovedregel kan våpenet bare brukes av Kristiansand
kommunes etater og institusjoner under utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon.
Bruk av våpenet på suvenir for salg er ikke tillatt uten særskilt tillatelse. Våpenet må ikke
brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn. Private kjennetegn må heller ikke
sammenstilles med våpenet
§ 3. Bruk av våpenskjold.
Våpenet, som skjold, skal bare brukes med sine rette farger, med mindre særskilt tillatelse
foreligger. Våpenskjoldet kan brukes som eiermerke på bygninger, biler og andre
gjenstander. Våpenskjoldet i farger kan også, etter nærmere bestemmelse, brukes til
jakkemerker m.v.
§ 4. Bruk av våpen i stempel og segl.
Våpenet kan brukes uten skjoldinnfatning, med etatens eller institusjonens navn tilføyd under
eller i en innskriftsring langs kanten. Segl kan fremstilles som oblatsegl til bruk på
dokumenter, til lukking av konvolutter o.l.
§ 5. 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 utførelse av våpenet må følge tekniske og
heraldiske kvalitetsnormer med riktige farger, former og proporsjoner. Krever fremstillingsmåter en stilisering eller forenkling, skal denne godkjennes av formannskapet.
§ 6. Dispensasjon fra reglene
Dispensasjon fra reglene §2 - §5 kan gis etter særskilt søknad når bruken gjelder:
a) Dekorasjon eller informasjon på gjenstander bestemt som souvenirs eller til bruk i
hjemmene.
b) Dekorasjon eller informasjon i forbindelse med virksomheter som ivaretar kommunale
interesser.
§ 7 Ulovlig bruk av byvåpenet.
Registreres ulovlig bruk av byvåpenet ved brudd på en eller flere av ovennevnte paragrafer,
skal - så snart forholdet blir kjent - nedlegges innsigelse, ev. foretas anmeldelse, i saken i.h.t.
straffelovens § 328 nr. 4.
§ 8. Avgjørelsesmyndighet.
Saker vedr. bruk av Kristiansand byvåpen og segl avgjøres av formannskapet.

