REGLER FOR BRUK AV LOPPA KOMMUNES SYMBOL

1) HISTORIKK OM KOMMUNEVÅPENET
I gull en svart skarv
Når Loppa kommune valgte skarv, var det fordi kommunen er en typisk fiskerikommune, og fordi man regner
skarven for en dyktig fisker. Gull bunn står for det økonomiske utbytte fisken gir kommunen.
Våpenet ble godkjent ved kgl. Res. 19.12.1980, og er tegnet av Arvid Sveen.
2) GENERELT
a) En hver bruk av Loppas kommunevåpen på bygninger, skip, båter, biler, sykler o.l eller på brevpapir, kort,
konvolutter eller andre gjenstander, som kan gi et feilaktig inntrykk av at eieren eller brukeren opptrer på
vegne av kommunen eller i kommunal tjeneste, er forbudt.
b) Det er likeledes forbudt å bruke kommunevåpenet i noen form for skilting, annonsering eller reklame for
bestemte varer eller næringsdrivende.
c) Videre er fremstilling for salg av kommunevåpenet i form av jakkemerker, nåler eller sjarms forbudt.
d) Derimot kan kommunevåpenet - etter særskilt tillatelse av formannskapet i hvert enkelt tilfelle - brukes som
dekorasjon på gullsmedgjenstander som er bestemt for bruk som suvenir.
e) Det er en betingelse for en tillatelse som nevnt under post d, at kommunevåpenet gjengis i korrekt form, i
riktige proposisjoner og riktige farger. Prøve på våpenet skal i slike tilfeller vedligge søknaden.
f)

Ved fremstilling, bruk og salg av gjenstander hvor kommunevåpenmotiv er brukt til utsmykning eller lign. uten
at tillatelse er innhentet på forhånd, skal det - så snart forholdet blir kjent - nedlegges forbud mot videre
fremstilling, bruk eller salg i henhold til straffelovens § 328, pkt. 4, inntil eventuell tillatelse er søkt innvilget.

g) Hvis våpenet som i kraft av innhentet forhåndstillatelse er brukt på noen gjenstand, er blitt ukorrekt gjengitt,
jfr. post e, kan det likeledes nedlegges forbud mot framstilling, bruk eller salg inntil forholdet er rettet.
h) Neglisjeres forbudet som nevnt under punktene f og g, blir forholdet å anmelde med krav om inndragning og
straff.
i)

Tildeling av kommunevåpenet i form av jakkemerke, flagg, skjold eller lignende, til personer, skip eller andre,
kan bare skje etter bestemmelse av ordfører og rådmann i hvert enkelt tilfelle.

