
Flaggreglement for flagging på offentlig eide flaggstenger 

    i Eigersund kommune 

Vedtatt i Eigersund kommunestyre den 17.06.2019. 

 
 
 
 
§ 1 Lov og reglement  
Dette reglementet bygger på Lov av 10. desember Nr 1 1898 om Norges Flagg, Lov av 29. juni Nr 2 
1933 om flagging på kommunen sine offentlige bygninger, forskrift angående bruk av Statsflagget og 
Handelsflagget, Norges flagg.  
 
 
§ 2 Statsflagget  
Flagging i følge dette reglementet gjelder bruk av Statsflagget, uten splitt og tunge, på eller ved 
kommunen sine offentlige bygninger og eiendommer, eller bygninger og eiendommer som i 
hovedsak blir brukt av kommunale institusjoner og virksomheter.  
 
 
§ 3 Andre flagg og vimpler  
Det er tillatt å bruke Sameflagget og fremmede land sine flagg ved siden av det norske Statsflagget 
ved anledninger der det er naturlig som en æresbevisning. Bruk av disse flaggene skal skje i tråd med 
dette reglementet.  
 
Andre flaggtyper  
Det flagges også med følgende ved Rådhuset:  
- Kommuneflagget, 18. juli 1798 Egersund fikk bystatus 
- Regnbueflagget, ved arrangement  
 
 
§ 4 Flaggdager  
Det flagges på offisielle festdager og på offisielle flaggdager jf. § 4 Forskrift angående bruk av 
Statsflagget og Handelsflagget.  
 
Andre flaggdager  
Det kan flagges med Statsflagget ved andre høytidelige og festlige anledninger innen nasjonen, 
kongehuset eller kommunen.  
 
Det flagges på konfirmasjonsdager. 
 
Det flagges også ved de tilfeller Kongen, Regjeringen eller Fylkesmannen ber om det.  
 
Flagging skjer ellers ved offisielle besøk fra medlemmer av Kongehuset, utenlandske statsoverhoder 
m.fl.  
 
Det flagges også ved Rådhuset med Statsflagget Den internasjonale holocaustdagen 27.01, Nordens 
dag 23.03, Minnedag for terrorofrene på Utøya 22.07, og FN-dagen 24.10. 
 
For flagging ut over offisielle flaggdager, er hovedregelen at det kun flagges ved Rådhuset.  



 
§5 Heising  
Flagget heises på stang på taket eller fra siden av bygningen eller på frittstående stang. Heising skjer 
uoppfordret og uten spesiell tilkalling på de offisielle flaggdager som nevnt i §4. Ved andre 
anledninger skjer det etter nærmere avtale med administrasjonen, jf. egen rutine for dette.  
 
 
§6 Tidspunkt for flagging  
Flaggene blir i månedene fra og med mars til og med oktober heist fra klokken 08:00, resten av året 
fra klokken 09:00. Flaggene hales ved solnedgang, men ikke senere enn 21:00.  
 
Kommuneflagget kan brukes fra kommunen sine bygninger og offentlige plasser uten de 
tidsbegrensningene som er nevnt her.  
 

--- 
 


