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MÅL for profilen
Hovedmålsettingen med ny grafisk profil er tydelig  
og enhetlig kommunikasjon fra Fauske kommune. 
Designet skal være gjenkjennbart på ulike flater  
og gjøre tjenester og produkter tilgjengelig. Den  
visuelle profilen skal uttrykke hvem vi er og hva 
vi står for. Vår nye visuelle profil skal hjelpe oss å 
skape gjenkjennelse og forankring, og skal bli et 
varemerke på det vi skaper sammen. Den skal bidra 
til å bygge vår identitet og felleskap, og gjøre oss 
stolte av Fauske kommune.

Fauske kommunes visjon er:
Folkehelsekommunen der alle trives.  
Dette er også kommunens slagord.

 

Historien
I statsråd 22. juli 1988 ble det bestemt:
“Fauske kommunestyres vedtak 12. april 1988 om 
våpen og flagg for kommunen godkjennes. Fauske 
kommunes våpen blir: I sølv en liggende rød båt-
mannsknute. Fauske kommunes flagg blir:
I hvitt en liggende rød båtmannsknute.”

Kommunevåpenet symboliserer Fauske som et 
knutepunkt innen handel og transport og vi forsterk-
er dette ytterligere ved å bruke knuten som profil-
element i den visuelle profilen. Båtmannsknopen 
regnes for å vær en av de seks elementære knuter. 
Den er allsidig og kan brukes til mange formål,  
særlig til sjøs, men den er også svært mye brukt  
innen førstehjelp. 

Profilhåndboken 
Hensikten med en profilhåndbok er å fremstå som 
en enhetlig organisasjon hver gang kommunen 
engasjerer seg.

Fauske kommunes profilhåndbok er veiledende 
for hvordan profilen skal benyttes og inneholder 
grunnleggende retningslinjer og eksempler på  
løsninger. Håndboken fungerer også som et 
oppslagsverk til filarkivet for logoer, maler og  
elementer. Aktiv bruk av retningslinjene vil sikre at 
profilen benyttes konsekvent slik at organisasjonen 
vår oppnår maksimal effekt av merkevarebyggingen. 

For spørsmål om bruk av den visuelle profilen  
kontakt enhetsleder på servicetorget i  
Fauske kommune.

INTRODUKSJON
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VISJON / SLAGORD

Vi i Fauske kommune har bestemt oss for å bli en 
folkehelsekommune. For å kunne lykkes med dette 
er vi avhengig av at alle drar i samme retning, både 
kommunen som organisasjon og alle innbyggerne 
våre. 

Fauske er en kommune vi er stolt over og vi skal i 
fellesskap gjøre den enda bedre gjennom fokus på 
folkehelse. Det vil gi oss et fortrinn inn i fremtiden. 

God helse gjennom alle livets faser er et mål.
Folkehelsearbeidet i Fauske kommune skal gjøre 
innbyggerne bedre i stand til å bevare helsen. God 
helse må betraktes som en ressurs i det daglige liv, 
ikke som tilværelsens mål.

Et godt folkehelsearbeid krever innsats på tvers av 
sektorer og forvaltningsnivå, gjennom strukturelle 
og befolkningsrettede tiltak. Folkehelsearbeid skal 

inngå som en viktig del av kommunens virksomhet, 
i alle enheter og forankres både planmessig, organi-
satorisk, faglig og økonomisk.

På bakgrunn av dette målet er visjonen “Folkehelse-
kommunen der alle trives” vedtatt. Vi skal strekke 
oss etter dette målet, og vi skal minne hverandre på 
det hver dag ved å bruke det som vårt slagord.
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Logoen, som består av kommunevåpenet og navne-
trekk (profilfont), skal ikke endres. Selve våpenet 
skal aldri brukes alene da profilfonten er med på  
å danne en helhet i profilen. 

Fargen på Fauske og kommune består av hhv.  
90% og 50% sort. 

Varianter
To varianter – stående og liggende dekker ulike 
behov, men fortrinnsvis skal Hovedlogo - stående 
benyttes. Tilleggsvariant - liggende kan for 
eksempel brukes ved behov for å fylle ut i bredden.
Innen disse to variantene har vi versjonene;  
farge, negativ, gråtone, sort og sølv.

Hovedlogo i farge brukes primært, men dersom  
logo skal stå på mørk / kulørt bakgrunn skal den 
negative logoen brukes.

Gråtone-versjonen av logoen skal kun brukes til 
sort-hvit trykk. Les mer om logoarkivet på side 7.

LOGO / KOMMUNEVÅPEN

Hovedlogo - stående, brukes primært. 
Frittstående slagord brukes sammen med denne varianten

Tilleggsvariant - liggende, som brukes ved behov for å fylle bredde

Det originale kommunevåpenet har sølv i bunnen. Når det ikke trykkes i 
sølv brukes hvit bunn, dette vil i praksis si at denne varianten brukes kun 
i spesielle tilfeller. 

NB: Sølvvariant skal ikke erstattes med grå bakgrunn i skjoldet!!

Tilleggsvariant - liggende, med slagord
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Historikk
I statsråd 22. juli 1988 ble det bestemt:
“Fauske kommunestyres vedtak 12. april 1988 om 
våpen og flagg for kommunen godkjennes. Fauske 
kommunes våpen blir: I sølv en liggende rød  
båtmannsknute. Fauske kommunes flagg blir:
I hvitt en liggende båtmannsknute.”

Her følger et utdrag av reglene for bruk av våpen - 
flagg - segl og navnetrekk

Eiendomsrett og bruksrett
Kommunevåpen har rettslig vern mot uhjemlet bruk 
i straffelovens §328. Hovedregelen er at våpenet 
bare skal brukes av kommunens adminstrasjon og 
institusjoner, samt enkeltpersoner i egenskap av 
kommunal myndighet. I visse tilfeller kan det gjøres  
unntak - dette etter søknad.

 

Bruk av kommunens våpenskjold
A. Våpenskjoldet skal brukes i sine farger.

B. Kommunens administrasjon og institusjoner skal 
bruke våpenskjoldet på sitt brevpapir og hvor det er 
naturlig på andre trykksaker. Hvor reproduksjons-
forhold gjørd det vanskelig å bruke farger kan det 
brukes 1 farge - knuten gjengis da i svart med skjold 
i svart strek.

C. Våpenskjoldet kan brukes som dekorasjoner 
eller vignett på offentlige dokumenter, vitnesbyrd fra 
skoler, fagbrev o.l.

D. Våpenskjoldet kan brukes som eiermerke 
på bygninger og gjenstander (f.eks biler).

E. Våpenskjoldet i farger kan brukes som dekor 
på representasjonsgaver.

F. Våpenskjoldet kan brukes på kommunens  
uniformer.

Navnetrekk
Benytt felles standard utfra definerte logofiler.

Bestemmelser og farger
I fargede trykksaker skal det være en strek i svart 
eller hvitt som markerer skjoldformen.

Våpenskjoldet skal trykkes i valgfritt metalltinktur, 
sølv eller hvitt.

I trykksaker hvor farger ikke benyttes gjengis knuten 
i svart med skjold i svart strek.

I flagg benyttes alltid hvit bunn.

REGLER FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN
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Logoens viktigste funksjon er å identifisere Fauske 
kommune og virksomheten. Den skal tydelig  
fortelle hvem som er avsender av det budskap  
som kommuniseres. Det er derfor viktig at logoen  
er konsistent. 
• Utseende, innbyrdes proporsjoner og farge  

er konstant og må aldri endres 
• Den gamle logoen skal ikke brukes
• Våpenet skal ikke brukes alene

Farger
• Logovariantene finnes i 5 ulike farger
• Farge - originalversjonen skal  

brukes i de fleste tilfeller
• Negativ - en variant som brukes  

på mørke flater med farget våpen
• Gråtoner - sort-hvit utgave av originalen

• Sort - versjon som kan brukes til stempel
• Sølv - versjon i pantone-farger som skal brukes 

ved sølvfargetrykk på skjoldet.

Plassering
• Logo skal alltid plasseres på en bakgrunn som 

gir tilstrekkelig kontrast 
• Den skal aldri plasseres på en bakgrunn  

som gjør at logoen mister sin egenart
• Logo skal som hovedregel plasseres i øvre  

venstre hjørne

Luft rundt logo
• Logoen skal aldri ha mindre luft rundt seg enn 

det som tilsvarer to tredjedel av logoens høyde. 
Bruk gjerne mye luft!  Unntaket er små  
profilartikler som for eksempel penner.

Minstemål
Logoen skal ikke ha mindre enn 5 mm høyde
Generelt brukes logoen med 10 mm høyde

Manipulering ikke tillatt
• Logoen skal alltid brukes i sin originale form 
• Fargen skal aldri forandres og formen skal aldri 

dras ut av dens opprinnelige proporsjoner 
• Logoen skal aldri brukes med effekter som  

skygge, forløpning, dybde eller liknende

LOGO / RETNINGSLINJER

Fauske kommune

FILFORMATER

Det er 4 ulike filformater i logoarkivet. 
Disse formatene dekker de fleste 
bruksområder. Noen av dem overlapper 
hverandre i bruksområder, men alle har 
hver sine funksjoner de er best på. Se 
neste side for logofiler.

EPS - er vektorformat. Når noe skal 
trykkes er det denne varianten som 
skal brukes. Vektor vi si at den kan 
skaleres opp og ned i størrelse uten å 
miste kvalitet. Den vil alltid være skarp i 
kanten uansett hvor mye den forstørres. 
Det er ikke gitt at alle kan åpne EPS-
filer på maskinen, da de gjerne krever 
grafisk programvare.

PDF - er også en type vektorfil, men 
denne kan de aller fleste åpne, både 
i word og andre programmer. Vektor 
vil si at den kan skaleres opp og ned i 
størrelse uten å miste kvalitet, den er 
bygd opp av kurver (regnestykker) i 
motsetning til jpg som består av et visst 
antall pixler.  
Det er ikke slik at enhver pdf er av vek-
tor, men i dette tilfellet er det slik.

JPG - er et vanlig bildeformat og de 
fleste kjenner til dette fra fotografiene 
sine. Den skal bare skaleres nedover 
i størrelse. Bruk vektor dersom logoen 
skal være stor da jpg-filer blir uskarpe 
dersom de forstørres. JPG har ikke 
negativ variant av logoen fordi den alltid 
har hvit bakgrunn, og da vil ikke det 
hvite synes. 

PNG - har mange av de samme 
kvalitetene som jpg, men kan også ha 
gjennomsiktig bakgrunn. Tar mindre 
plass i kilobytes. Kan gjerne brukes på 
web, skjerm og print fra microsoftpro-
grammer, men ikke til trykking.
Meget anvendelig filformat.
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LOGO - FILARKIV
HOVEDLOGO - STÅENDE SØLV-TRYKK

logo.eps
logo.pdf
logo.jpg
logo.png

logo_neg.eps
logo_neg.pdf
logo_neg.png

logo_graa.eps
logo_graa.pdf
logo_graa.jpg
logo_graa.png

logo_sort.eps
logo_sort.pdf
logo_sort.jpg
logo_sort.png

logo_solv.eps logo_solv_neg.eps

TILLEGGSVARIANT - LIGGENDE

logo.eps
logo.pdf
logo.jpg
logo.png

logo_neg.eps
logo_neg.pdf
logo_neg.png

logo_graa.eps
logo_graa.pdf
logo_graa.jpg
logo_graa.png

logo_sort.eps
logo_sort.pdf
logo_sort.jpg
logo_sort.png

logo_solv_ligg.eps logo_solv_ligg_neg.eps

TILLEGGSVARIANT - LIGGENDE MED SLAGORD

logo.eps
logo.pdf
logo.jpg
logo.png

logo_neg.eps
logo_neg.pdf
logo_neg.png

logo_graa.eps
logo_graa.pdf
logo_graa.jpg
logo_graa.png

logo_sort.eps
logo_sort.pdf
logo_sort.jpg
logo_sort.png

logo_solv_ligg_slag.eps logo_solv_ligg_slag_neg.eps

SLAGORD

slagord.eps 
slagord.pdf
slagord.jpg
slagord.png

slagord_hvit.eps
slagord_hvit.pdf
slagord_hvit.png
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FARGESYSTEMER

PANTONE - er bruk av spesialfarger. Det vil si at 
hver farge er ferdigblandet og vil gi samme farge 
hver gang. Denne brukes som utgangspunkt/ 
standard for profilfarger. PANTONE benyttes blant 
annet til profilartikler.

CMYK - er en prosentblanding av en eller flere av 
fargene; cyan, magenta, gul og sort. Alle annonser 
i uke- og dagspresse trykkes i CMYK eller sort. 
CMYK (4 farger-, offset- eller digitaltrykk) er den  
vanligste og rimeligste trykkemetoden.

RGB - (som står for rød, grønn og blå) brukes på 
web, i Powerpoint, filmer, TV etc. RGB fargeverdier 
brukes aldri til trykksaker. 

HTML # - farger, eller web farger, betyr at fargene 
er blandet additivt av primærfargene RGB og de   
tonale verdiene angitt heksadesimalt. Systemet 
brukes blant annet i HTML - og CSS -kode. 

PROFILFARGER - PALETT

PANTONE 
SILVER C

PANTONE
BLACK C

CMYK: 0-0-0-90

RGB: 63-62-62

HTML#: 3E3E3D

PANTONE 
WARM RED EC

CMYK: 0-83-80-0

RGB: 249-66-58

HTML#: F9423A

PANTONE 
180 EC

CMYK: 3-91-86-12

RGB: 190-58-52

HTML#: BE3A34

PANTONE 
187 EC

CMYK: 7-100-82-26

RGB: 166-25-46

HTML#: A6192E

PANTONE
COOL GRAY 7

CMYK: 0-0-0-50

RGB: 156-155-155

HTML#: 9B9B9A 

VARM RØD

Våpenskjold har et 
standard regelverk for 
fargekoder. 
Dette er rødfargen 
for våpenskjoldets 
båtmannsknop.

RØD

Denne rødfargen er mer 
intens i farge og skaper 
dybde sammen med 
våpenskjoldet. Det er 
små nyanser.

MØRK RØD

Denne rødfargen er 
tenkt dersom tekst 
skal settes i rødt. 

SØLV

Benyttes kun i tilfeller 
der skjoldet trykkes 
i sølv.

LYS GRÅ

Farge på logoskrift
“KOMMUNE”

MØRK GRÅ

Farge på logoskrift
“FAUSKE”

Til sammen vil disse tre rødfargene skape dybde i Fauske kommunes 
fargepalett samtidig som profilen er sterk og enhetlig.
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Retningslinjer
Gjennomført og konsekvent bruk av typografi er viktig for å 
oppnå et helhetlig visuelt uttrykk og gjenkjenning. 

Helvetica Neue er valgt som profilfont på overskrifter etc. og   
kan benyttes i følgende snitt: thin, light, regular, medium og 
bold. Condensed brukes der det er behov for større mengder 
tekst. Alle snittene finnes også i oblique (kursiv).

Dette er profilfontene som skal brukes på alle trykte medier. 
Den skal benyttes i all kommunikasjon (for eksempel årsrap-
porter, roll-ups, visittkort etc.). Annonser skal kun settes med 
Helvetica Neue og Times New Roman.

Bruk
Brødtekst skal settes i vekten Times New Roman, Regular. 
Overskrifter skal settes med versaler av Helvetica Neue, bold 
med kniping på -22. 

Helvetica Neue finnes ikke automatisk på alles maskiner, og 
derfor er det naturlig å ha en støttefont til daglig bruk. Støtte-
fontene er det nærmeste vi kommer visuelt opp mot profilfont-
en. Til daglig bruk skal kommunens ansatte bruke støttefonten 
Arial og Times New Roman.

Les mer om støttefont på neste side.

PROFILFONT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

Times New Roman, regular, 18 pt.

Helvetica Neue, bold 75, 18 pt.

Helvetica Neue, roman 55, 18 pt.
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Retningslinjer
Arial og Times New Roman er støttefontene i den grafiske 
profilen. Disse standardfonten skal brukes til daglig av alle 
ansatte i Fauske kommune.

Som standard systemfont (til PPT, Word, web osv.)  
brukes Arial og Times New roman. Arial og Times New roman 
brukes i alle elektroniske maler, samt på web, Powerpoint o.l. 

Arial og Times New Roman finnes på alles maskiner og vil  
derfor ikke skape konflikter for brukeren / mottakeren av  
elektroniske dokumenter. 

Av funksjonelle årsaker benyttes støttefonter for elektroniske 
medier, internproduserte brev og andre dokumenter.

Arial skal aldri brukes på annonser, trykksaker, roll-ups etc.

STØTTE-/ STANDARDFONT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

Arial 18 pt.

Times New Roman 18 pt.

Arial, Bold 18 pt.
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E-postsignaturen skal være lik for alle ansatte i  
kommunen. Ved at alle har samme e-postsignatur 
fremstår organisasjonen som enhetlig og samkjørt. 

Innhold
• Font: Arial bold / 12 pt
• Farge: 100% sort + rød på tittel/ org.
• Skille info med dobbel strek:  

2 skråstreker i sort 
• Standard signatur delimiter  

(det vil si internasjonal standard =  
bindestrek, bindestrek og mellomrom for  
å skille signatur fra brødtekst)

• Færrest mulig linjer (4-6 linjer)
• Maks 75 tegn i bredden
• Samle relatert info på samme linje
• Unngå bruk av logo / bildefiler i signaturen
• Kun ha med telefonnumre du vil at folk skal bruke
• Link til sosiale medier  

- kun hvis det er helt relevant for jobben din

E-POSTSIGNATUR

--
// Vennlig hilsen Line Kristiansen
Leder Servicetorget, FAUSKE KOMMUNE

+47 75 60 07 25 // +47 907 20 420
line.kristiansen@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no
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GRAFISK ELEMENT
KNUTE SØLV-TRYKK

knute_warmred.eps knute_180.eps knute_187.eps knute_sort.eps knute_hvit.eps knute_silver.eps

Knuten som grafisk element skal alltid stå i 30 graders vinkel som vist,  
men utsnitt kan variere. Konsekvent vinkel vil beholde orden.

Knuten benyttes som vannmerke på rammeverk, 
hvitt vannmerke på foto eller frittstående element i 
lys grått på f.eks brevark.
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Størrelser
Øverste felt i rammen er 1,5 ganger større enn 
nederste felt. Minimum strs. på ramme er 3 mm / 4,5 
mm, og brukes f.eks. ved meget små annonser.  

Rød ramme 
Fargen på den rød rammen skal være Rød/Pantone 
180C.

Det er 2 måter å bruke det røde rammeverket. 

• Med vannmerke av knuten i Mørk rød/Pantone 
187EC over det røde rammeverket

• Rødt rammeverket uten vannmerke. Da skal 
knuten ligge som frittstående element i 10% sort 
eller i tilknytning til foto som hvitt vann-merke.

Grå ramme
Fargen på grå ramme er 30% sort. 

Grå rammer skal alltid ha knuten som vannmerke i 
40% hvit.

Plassering av utsnittet kan med hell varieres for å 
skape strukturert dynamikk.

GRAFISKE ELEMENT - RAMMER

STØRRELSER PÅ RAMME:

• 4,5 mm / 3 mm (f.eks. veldig små annonser)

• 7,5 mm / 5 mm (mellomformater)

• 15 mm / 10 mm (Fra ca. A4)
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BREVARK
Dato: 00.00.0000

Vår ref.: 00/000 00/00000
Deres ref.: 

Saksb.: Navn Navnesen
Sentraladministrasjonen

Navn Navnesen
Adresse, postnummer sted Adressefelt :  
Arial 8 pt, samme som dato etc. og bunntekst

Postboks 93
8201 Fauske

Tlf:     75 60 06 00
Faks: 75 60 07 02

www.fauske.kommune.no
postmottak@fauske.kommune.no

Org. nr.: 972 418 021
Side 1 / 2

OVERSKRIFT, ARIAL REGULAR 16 PT
Brødtekst, Times New Roman regular 10 pt. Non consequam audi qui destiam il id qui dolores ciditat iissequi 
blam senducimenis dolo et harum facerist odici illant ad quatem laccus, im ut il in resequi incimusanto od quibus 
es arcillut quaepelit quaspidi officia quo bero to berernatem latios dolut estem voluptur? Agnimus tessitibus, se-
qui aut ute versped et lab ipsae molorro ea quia vene num eaquiatus eum eniet accae de non renderi te pel eris et 
fugiti blabo. Itasperum imet faccus in corecat qui receped eum volore porectiore, tem faccuptae cusanti dolori as 
sam cus exeriat emporpores as dolessi corro optatius si ratum nonsequi odipsandipis in et fuga. Di idelles ectemo 
dolende bitate 

Mellomtittel, Times New Roman bold, 12 pt 
Rnatem aliquae sed ut et id eliti am debiti doluptio voluptatem qui aut undae rem qui ommolorro dem int aut 
fugitati nitae nos ad qui is sequis es in ra volor se ratust aut fugit ipsaepudit quam dendanihicit des modis dicit 
etur? Quiantio et quas adit ut ipsum et pa dolorest, et es explandae nos iur arci seque ressimusa quas num rem-
poru ptatemodi blandem idus non consendunt, ut hillit estium nectur?

Aquam, optiure qui audis eos adignis aliquunt, sitiatiae. Et excero tempos rerrum repuditatus molum fugia invel 
iducipsum velit quissimus dollignam exeribus derum eium seque nos eosae nusandit laboris quidion pro estius 
voluptur sa dest, simendebis etur, ulparia que nis molupicimus.

Sitas ipiti ditae naturion rem lant, sumet et et eosa cum verroviducid ex exceproribus perruntur rem sequi dus 
antius quibusam labo. Ut officid emquiaepudam ex et pra plit lam quasit magni cum acia sitae nulpa vidit eatem 
harchilla quatus et por rerios sed explitate volumquia sum laute volore ium ut autatibus.
Officiis alit in et res prat.

Accusanis alignis everum faceperum ilitatus eum iliqui alibusa pellabora ducilia ectias explique inctatianti volum 
voloribus, quam aut alitioreius. Cera nulla atem dolecerro te exeratiam evenes sitentibus nos reiunt.

Ique consed quatur? Quiatur, et autem rescium quidus, sinus volest, to optis sitas aut landandio te ipitiun tibus, ut 
quundig enimilles eius ditatur? Temperum eos aut officae porepudit acerumquam sum fugiam ra dunt laciae eum 
que doloria tempore sequas a quias re la quo officatum rerita iundel illab ipsunt.

Igenihi ciliquidust, totatium verferumqui conet magnatis et ex es inim inciam verit dolor aut porro venda pori 
nustem rent omnihil iquibus, ullaborro voluptinisit rem vel intota nihilloreped eveliti ntotassit quam abori dolup-
tibus et liaspel ictotat iur? Itas et ditis dolore, quatium ad quatis id quatemp erfernate di dolecae vollia natiur, ut 
et, con et la qui bea qui conseditat aut quae veruptatiae corerovidel et, estibearum seque namus ditis niam fugia 
cum volor accuptatem fugia dolore volorepe nate nienis dolecum voleniet qui digenit utas is apicimi, consedigni 
quas dolut adis modit, nimus voluptae pa nis aut laboriam, occullores auda in cum recus et ipiciis et faceper 

Vår ref.: 00/000 00/00000

Brødtekst, Times New Roman regular 10 pt. Non consequam audi qui destiam il id qui dolores ciditat iissequi 
blam senducimenis dolo et harum facerist odici illant ad quatem laccus, im ut il in resequi incimusanto od quibus 
es arcillut quaepelit quaspidi officia quo bero to berernatem latios dolut estem voluptur? Agnimus tessitibus, se-
qui aut ute versped et lab ipsae molorro ea quia vene num eaquiatus eum eniet accae de non renderi te pel eris et 
fugiti blabo. Itasperum imet faccus in corecat qui receped eum volore porectiore, tem faccuptae cusanti dolori as 
sam cus exeriat emporpores as dolessi corro optatius si ratum nonsequi odipsandipis in et fuga. Di idelles ectemo 
dolende bitate 

Mellomtittel, Times New Roman bold, 12 pt 
Rnatem aliquae sed ut et id eliti am debiti doluptio voluptatem qui aut undae rem qui ommolorro dem int aut 
fugitati nitae nos ad qui is sequis es in ra volor se ratust aut fugit ipsaepudit quam dendanihicit des modis dicit 
etur? Quiantio et quas adit ut ipsum et pa dolorest, et es explandae nos iur arci seque ressimusa quas num rem-
poru ptatemodi blandem idus non consendunt, ut hillit estium nectur?

Aquam, optiure qui audis eos adignis aliquunt, sitiatiae. Et excero tempos rerrum repuditatus molum fugia invel 
iducipsum velit quissimus dollignam exeribus derum eium seque nos eosae nusandit laboris quidion pro estius 
voluptur sa dest, simendebis etur, ulparia que nis molupicimus.

Sitas ipiti ditae naturion rem lant, sumet et et eosa cum verroviducid ex exceproribus perruntur rem sequi dus 
antius quibusam labo. Ut officid emquiaepudam ex et pra plit lam quasit magni cum acia sitae nulpa vidit eatem 
harchilla quatus et por rerios sed explitate volumquia sum laute volore ium ut autatibus.
Officiis alit in et res prat.

Accusanis alignis everum faceperum ilitatus eum iliqui alibusa pellabora ducilia ectias explique inctatianti volum 
voloribus, quam aut alitioreius.
Cera nulla atem dolecerro te exeratiam evenes sitentibus nos reiunt.

Med vennlig hilsen

Siv Anita Johnsen Brekke
Ordfører

Postboks 93
8201 Fauske

Tlf:     75 60 06 00
Faks: 75 60 07 02

www.fauske.kommune.no
postmottak@fauske.kommune.no

Org. nr.: 972 418 021
Side 1 / 2

Dato: 00.00.0000
Vår ref.: 00/000 00/00000

Deres ref.: 
Saksb.: Navn Navnesen

Sentraladministrasjonen

Navn Navnesen
Adresse, postnummer sted Adressefelt :  
Arial 8 pt, samme som dato etc. og bunntekst

Postboks 93
8201 Fauske

Tlf:     75 60 06 00
Faks: 75 60 07 02

www.fauske.kommune.no
postmottak@fauske.kommune.no

Org. nr.: 972 418 021
Side 1 / 2

OVERSKRIFT, ARIAL REGULAR 16 PT
Brødtekst, Times New Roman regular 10 pt. Non consequam audi qui destiam il id qui dolores ciditat iissequi 
blam senducimenis dolo et harum facerist odici illant ad quatem laccus, im ut il in resequi incimusanto od quibus 
es arcillut quaepelit quaspidi officia quo bero to berernatem latios dolut estem voluptur? Agnimus tessitibus, se-
qui aut ute versped et lab ipsae molorro ea quia vene num eaquiatus eum eniet accae de non renderi te pel eris et 
fugiti blabo. Itasperum imet faccus in corecat qui receped eum volore porectiore, tem faccuptae cusanti dolori as 
sam cus exeriat emporpores as dolessi corro optatius si ratum nonsequi odipsandipis in et fuga. Di idelles ectemo 
dolende bitate 

Mellomtittel, Times New Roman bold, 12 pt 
Rnatem aliquae sed ut et id eliti am debiti doluptio voluptatem qui aut undae rem qui ommolorro dem int aut 
fugitati nitae nos ad qui is sequis es in ra volor se ratust aut fugit ipsaepudit quam dendanihicit des modis dicit 
etur? Quiantio et quas adit ut ipsum et pa dolorest, et es explandae nos iur arci seque ressimusa quas num rem-
poru ptatemodi blandem idus non consendunt, ut hillit estium nectur?

Aquam, optiure qui audis eos adignis aliquunt, sitiatiae. Et excero tempos rerrum repuditatus molum fugia invel 
iducipsum velit quissimus dollignam exeribus derum eium seque nos eosae nusandit laboris quidion pro estius 
voluptur sa dest, simendebis etur, ulparia que nis molupicimus.

Sitas ipiti ditae naturion rem lant, sumet et et eosa cum verroviducid ex exceproribus perruntur rem sequi dus 
antius quibusam labo. Ut officid emquiaepudam ex et pra plit lam quasit magni cum acia sitae nulpa vidit eatem 
harchilla quatus et por rerios sed explitate volumquia sum laute volore ium ut autatibus.
Officiis alit in et res prat.

Accusanis alignis everum faceperum ilitatus eum iliqui alibusa pellabora ducilia ectias explique inctatianti volum 
voloribus, quam aut alitioreius. Cera nulla atem dolecerro te exeratiam evenes sitentibus nos reiunt.

Ique consed quatur? Quiatur, et autem rescium quidus, sinus volest, to optis sitas aut landandio te ipitiun tibus, ut 
quundig enimilles eius ditatur? Temperum eos aut officae porepudit acerumquam sum fugiam ra dunt laciae eum 
que doloria tempore sequas a quias re la quo officatum rerita iundel illab ipsunt.

Igenihi ciliquidust, totatium verferumqui conet magnatis et ex es inim inciam verit dolor aut porro venda pori 
nustem rent omnihil iquibus, ullaborro voluptinisit rem vel intota nihilloreped eveliti ntotassit quam abori dolup-
tibus et liaspel ictotat iur? Itas et ditis dolore, quatium ad quatis id quatemp erfernate di dolecae vollia natiur, ut 
et, con et la qui bea qui conseditat aut quae veruptatiae corerovidel et, estibearum seque namus ditis niam fugia 
cum volor accuptatem fugia dolore volorepe nate nienis dolecum voleniet qui digenit utas is apicimi, consedigni 
quas dolut adis modit, nimus voluptae pa nis aut laboriam, occullores auda in cum recus et ipiciis et faceper 

Førstesiden:
Brevark for hele kommunen skal se lik ut.  
Unntaket er at enhets-/ institusjonsnavn skal stå 
under logo med definert hårstrek mellom. 
Enhetsnavn skal stå i forhold til logo i sort, 12 pt.  
Arial, 2 mm fra strek på logofil. Logo/ kommune-
våpen skal ha en høyde på 10 mm.
Marger til høyre og venstre er 25 mm. Øverste marg 
ned til logo og datofelt er 16 mm. 45 mm ned til 
adressefelt og 70 mm marg til overskrift.

Adressefelt inneholder:
• Postadresse
• Henvisning til hjemmeside
• Generell e-postadresse
• Telefonnummer 
• Faksnummer
• Organisasjonsnummer
• Sidetall / antall sider

Side 2 inneholder:
• Kommunens logo i toppen 

(ikke enhet / institusjonsnavn)
• Vår referanse i toppen
• Vårt adressefelt i bunnen 

(med samme innhold som første side)
• Tekst starter ved 45 mm ovenfra

Ved behov for egne brevark for den enkelte enhet / institu-
sjon skal navnet stå 2 mm under strek på stående logo. 

Logo med strek finnes som egen fil: 
 
logo_strek.eps
logo_strek.png (png filfomatet er å foretrekke i word)

Utsnitt av brevhode

Side 1 side 2
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Visittkort
Alternativ med og uten bildet på stående visittkort. 
• Rammestrs.: 3 mm/ 4,5 mm
• Formatet er 90 x 55 mm
• Papir: 300 g Invercote 
• Vannmerke: knute_silver i 20%

Informasjonsside
Inneholder:
• Logo m/ slagord (8 mm høyde)
• Navn: Helvetica Neue, roman 12 pt.
• Tittel: Helvetica Neue, light italic 9 pt.
• E-postadresse: Helvetica Neue, light 7/9 pt.
• Postadresse + besøksadresse:  

Helvetica Neue, light 7/9 pt.
• Telefonnummer / ev. mobilnummer:  

Helvetica Neue, light 7/9 pt.
• Webadresse: Helvetica Neue, regular 7/9 pt.

ID-Kort
• Format 85 x 54 mm. 
• Det er hull øverst til ønsket feste bånd/klype
• Logo 10 mm høyde
• Magnetstripe på baksiden
• Signeres før gyldig
• Rammestr.: 3 mm/ 4,5 mm

VISITTKORT / ID-KORT

Hans Richard Bråthen
Sykepleier

ENHET / INSTITUSJON
Sentralbord: 75 60 06 00
Tlf.: 75 60 07 89 // Mob.: 450 82 385
ola.nordmann@fauske.kommune.no

Torggata 21 // 8200 Fauske
Pb. 93 // 8201 Fauske
www.fauske.kommune.no

Hans Richard Bråthen
Sykepleier

ENHET / INSTITUSJON
Sentralbord: 75 60 06 00
Tlf.: 75 60 07 89 // Mob.: 450 82 385
ola.nordmann@fauske.kommune.no

Torggata 21 // 8200 Fauske
Pb. 93 // 8201 Fauske
www.fauske.kommune.no

Hans Richard Bråthen
Sykepleier
Enhet / institusjon
ID nr.: 0002018-182
Utstedt: Desember 2011
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Formater
Det er lagt opp til 3 ulike konvoluttformater. 

Alle tre formatene leveres med og uten vindu.
Alle enheter / institusjoner i kommunen bruker felles 
konvolutter. 

Retningslinjer
• Maksimal høyde på logofil på E65 og  

C5 er 10 mm
• Logo med slagord brukes på store konvolutter 

som C4 med 12 mm høyde på logofil
• Rammeverk i grått skal plasseres utfallende 

• Slagord skal kun være med på C4 konvoluttene
• Returadresse skal stå som vist

KONVOLUTTER

Postboks 93 // 8201 Fauske // fauske.kommune.no

C4 konvolutt - 229 x 324 mm

E65 konvolutt - 229 x 324 mm C5 konvolutt - 229 x 162 mm

Postboks 93 // 8201 Fauske // fauske.kommune.no
Postboks 93 // 8201 Fauske // fauske.kommune.no

Returadresse
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Presentasjonsmalen inneholder malsider med grått 
rammeverk og forside med rødt rammeverk. Knuten 
ligger som vannmerke over hele forsiden. Det er to 
alternative forsider også her.

Grafikkforside
Denne forsiden består av en nøytral farge som 
dekker bakgrunnen samt knuten som vannmerke 
over. Denne forsiden ligger klar i mal, og man 
trenger bare å legge inn tittel på presentasjonen.

Fotografi på forside
Forside med fotografi er mer krevende å bruke enn 
grafikkforside. Bør derfor brukes når det er viktig å 
vise fotografi.

Knuten ligger her som vannmerke bak bildet, da det 
vil kreve for mye av det enkelte foto å legge denne 
over bildet. 

Foto bør også ha samme format for å fylle ut hele 
bildeboksen, her må det brukes skjønn. 

Alternativt bruker man grafikkforside med titler og 
fotografiet på side 2 dersom det er viktig å vise foto 
og dette ikke ser bra ut som forside, eller at titler blir 
vanskelige å lese over fotografi. 

Det må også vurderes å bruke sort el. hvit skrift utfra 
det enkelte fotografi.

Innsiden i presentasjonsmalen har definerte fontstil-
er med støttefonten Arial regular, bold og italic.

PRESENTASJONSMAL, SKJERM

Forside Alternativ forside med fotografi Innholdssider

TITTEL
 Undertittel

TITTEL
 Undertittel
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Når det brukes bilder i annonsen kan knuten brukes 
som et vannmerke på bildet. Det krever at bildet 
tåler dette, så alternativ 2 er at knuten kan overlappe 
den øverste grafikklinjen.  
 

Dersom det er en annonse uten bilde kan  
knuten brukes som bakgrunnsgrafikk. 

For å skape dynamikk kan utsnitt av knuten  
med fordel variere.

ANNONSEMALER

Fauske er et handels- og transportknutepunkt som  
gir et godt utgangspunkt for pendling både til Bodø,  
Saltdal og Sørfold kommune. Fauske er knutepunktet  
og kraftsenteret i Salten med store virksomheter som 
Salten Kraftsamband, NAV forvaltning og Valnesfjord 
helsesportsenter.

I Fauske har du nærhet til natur, fjellheim, fiskevann  
og rekreasjoner du ellers måtte bruke tid for å nå. Utsikten  
er fjord, fjell og himmel – ikke naboens inngangsdør eller 
stue. Det er dette som er den store fordelen med Fauske. 

Du kan velge akkurat det bomiljøet som passer deg,  
enebolig, rekkehus eller blokk. I sentrum, ved havet eller  
i landlige omgivelser.

Fauske sentrum har mange butikker og et stort kjøpesenter. 
Du kan vandre langs en nydelig strandpromenade eller  
gå gjennom byen i en miljøgate bygd av marmor – som  
kommunen er viden kjent for.

Velkommen til oss!

Fauske 
Sentrum av Salten

fo
to

gr
af

: R
on

al
d

 J
ak
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se

n

Kommunestyremøte
Quas asit estisque illorempos ullaborem qui quibus 
debit rehenim aximpedi offic tem volorumquis rem 
elliam doluptur autaest, nos dit exces eatur?
fauske.kommune.no

Kommunestyremøte
Quas asit estisque illorempos ullaborem qui quibus 
debit rehenim aximpedi offic tem volorumquis rem 
elliam doluptur autaest, nos dit exces eatur?
fauske.kommune.no

Skolestart 2011
Alle skolene i Fauske Kommune starter
skoleåret mandag 22.08.2011

Starttidspunkt for den enkelte skole og årstrinn:
Erikstad oppvekstsenter:
2. - 7. klasse kl. 08.30.
1. klasse kl. 10.30.

Finneid nærmiljøsenter:
2. - 7. klasse kl. 08.30.
1. klasse kl. 12.00.
SFO åpner kl. 07.00.

Hauan oppvekstsenter:
Alle kl. 08.40.
SFO åpner kl. 06.45. 
Sulitjelma oppvekstsenter:
Alle elever kl. 09.00.
Full skoledag.
SFO er åpen fra kl. 07.30.

Valnesfjord oppvekstsenter:
2. - 10. klasse kl. 09.00.
1. klasse kl. 09.30.
Det er full skoledag for alle.
SFO åpner kl. 07.00.

Vestmyra skolesenter:
1. trinn kl. 09.30. - 12.30. orange inngang.
2. -7. trinn kl. 08.45. Full skoledag.
8. - 10. trinn møter ved gymsal kl.08.45. - Full 
skoledag.
Husk å ta med skolemat.

Undervisnins av fremmedspråklige voksne:
Alle møter kl. 09.00 på Teletunet. Innvandrere plikter å 
ta opplæring i norsk og samfunnsfag på 300 timer.
Behov for norskopplæring - ta kontakt med
Voksenpedagogisk senter på tlf. 75 64 61 07.

Lykke til med skolestart og skoleåret!

Administrasjonsbygget
Torggata 21
8200 Fauske
Fauske.kommune.no

Minste modul 12b i 100 % str. i farge + sort-hvitModul 32b i 52 % str.A4 i 34 % str.



Profilhåndbok 2013 # 1  s.20

RAPPORTMAL 

Rapportmaler forside
Man kan velge mellom 3 ulike forsider til rapportma-
len. 1) Den enkleste forsiden består av ramme og 
sort knute i 10%. Forside 2) kan inneholde grafikk-
bakgrunn med samme elementer som 1) men med 
mulighet for å tilpasse farge til f.eks. miljøplanen 
- grønn bakgrunn med knute. Forside 3) er ment å 
bruke der man ønsker å illustrere rapportens innhold 
med et fotografi.

Innholdfortegnelse
Hele innholdsfortegnelsen er satt i Arial regular 10 
pt. Nivåene i innholdsfortegnelsen utheves ved  
innrykk frem til neste tekst som vist på eksempelet 
over. Det skal kun brukes versaler (store bokstaver) 
på første bokstav. Det skal ledes vei til sidetall med 
punkter for å lette bruken.

Rapportinnholdet
Brødtekst i standard Times New Roman regular 11 
pt. Overskrifter i Arial regular og bold i strs som vist 
over. Mellomtitler i Times New Roman bold 12 pt.
Alle sider unntatt forside skal ha Fauske kommune // 
Tittel på dokument med årstall // paginering (sidetall) 
nederst på hvert ark som høyrejustert.

KOMMUNEPLANENS AREALDEL
– planbeskrivelse 2011 - 2020

KOMMUNEPLANENS AREALDEL
– planbeskrivelse 2011 - 2020

KOMMUNEPLANENS AREALDEL
– planbeskrivelse 2011 - 2020

1 Forord Arial regular 10 pt ..............................................................................................................4
2 Sammendrag  ...............................................................................................................................6
3 Del a: innledning og arbeidsform  .................................................................................................7

3.1 Lovgrunnlag/status  ................................................................................................................7
3.2 Planprogram  ..........................................................................................................................7
3.3 Planavgrensning – planperioden  ...........................................................................................8

3.3.1 Fakta om Fauske  .............................................................................................................9
3.3.2 Arbeidsform  .....................................................................................................................10

4 Mål/føringer for planarbeidet  .......................................................................................................11
4.1 Hovedmål:  .............................................................................................................................11
4.2 Satsingsområde/delmål:  ........................................................................................................11

5 Overordnet mål/hovedproblemstillinger ved denne rullerinen. (vedtatt i planprogrammet)  .........12
5.1 Befolkningsutvikling  ...............................................................................................................12
5.2 Utvikling av tettstedene i kommunen  .....................................................................................12
5.3 Spredt boligbygging/fritidsbebyggelse  ...................................................................................12
5.4 Helse i plan – forebyggende arbeid  .......................................................................................12
5.5 Aktuelle problemstillinger  .......................................................................................................13

6 Målsettinger i andre relevante plandokumenter:  .........................................................................14
6.1 Mål i klima og energiplanen for fauske kommune:  ................................................................14
(ikke ferdigstilt ennå).  ..................................................................................................................14
6.2 Mål i strategisk næringsplan:  .................................................................................................14
6.3 Mål for strategisk landbruksplan:  ...........................................................................................14

6.3.1 Opprettholde og utvikle livskraftige lokalsamfunn i fauske gjennom en bærekraftig  
utnyttelse av landbrukets ressurser.  ......................................................................................14

6.4 Mål i kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv:  ................................................15
6.5 Mål i trafikksikkerhetsplan:  ....................................................................................................15
6.6 Kommunale rammer for planarbeidet  ....................................................................................16
6.7 Regionale rammer/føringer for planarbeidet  .........................................................................16
6.8 Nasjonale rammer/føringer for planarbeidet  ..........................................................................16

7 del b: Kartlegginger og konsekvensutredning (ku)  ......................................................................18
7.1 Hvorfor konsekvensutredning ?  .............................................................................................18
7.2 Grunnlag for konsekvensutredningen  ...................................................................................18
7.3 Ros-analyse  ..........................................................................................................................19
7.4 Ulike temakart benyttet i utredninger/analyser  ......................................................................19

8 del c: Planforslaget med kart og bestemmelser  ..........................................................................20
8.1 Plankartet  ..............................................................................................................................20
8.2 Temakart  ................................................................................................................................20
8.3 Kommuneplanens arealdel, planforslag med tilhørende forslag til bestemmelser.  ...............21

8.3.1 I medhold av plan-og bygningslovens § 20-4 er følgende  bestemmelser/  
retningslinjer om arealbruk i fauske kommune (hovedplan) foreslått. Juridisk bindende  
bestemmelser er rammet inn.  ................................................................................................22
8.3.2 Foreslåtte endringer i hovedplan vedrørende byggeområder og områder for  
spredt bebyggelse  .................................................................................................................33
8.3.3 Områder uten overordnet arealplanstatus. ...................................................................41
8.3.4 Kommunedelplaner  ......................................................................................................42

8.3.4.1 Kystsoneplanen innlemmes i hovedplan.  .........................................................42
8.3.4.2 Foreslåtte endringer i kommunedelplan fauske sentrum – del i .......................44
8.3.4.3 Foreslåtte endringer i kommunedelplan fauske sentrum – del ii  ......................49
8.3.4.4 Foreslåtte endringer i kommunedelplan daja/jakobsbakken  ............................523
8.3.4.5 Foreslåtte endringer i kommunedelplan langvatnet  .........................................1 53
8.3.4.6 Foreslåtte endringer i kommunedelplan langvatnet  .........................................2 54

Innholdsfortegnelse Arial regular 22 pt

Fauske kommune // Kommuneplanens arealdel - planbeskrivelse 2011-2022 // side 4

3. Overskrift på 1. nivå Arial regular 22 pt
Brødtekst: Timesas New roman 11 pt. Et ent et perit volupid mos sam, ut officae nis quam a nonectem 
aut volenis dolest audaescimin rent qui omnisim agniminverum et prerum re porerum reiureium nates ra 
net estrum ium si tecero blam iligend eseque nobitat faccat.
Ugiandi non eari digenis in et volore et que dolore est, ut quia nihicil iquiatati cusapiduciis de culparup-
tur, quia ad quiaepe ritenditin post audamus eatur susant.
Beria delibea temolorerro velic teturib usanduciur, enditam sequatium qui ilignita por asit quae. 

3.1 Overskrift på 2. nivå Arial bold 16 pt
Serovid entorestium faci vel incia dessimus maxim volorep eremperumet most inihil ipsum aut aut autat 
lia eiciis dolesequam fugiat occupta tincto iusam venimus et ommolor restrum dis untur? Tur? Ugiandi 
non eari digenis in et volore et que dolore est, ut quia nihicil iquiatati cusapiduciis de culparuptur, quia 
ad quiaepe ritenditin post audamus eatur susant. Ugiandi non eari digenis in et volore et que dolore 
est, ut quia nihicil iquiatati cusapiduciis de culparuptur, quia ad quiaepe ritenditin post audamus eatur 
susant.

3.1.1 Overskrift på 3. nivå Arial bold 14 pt
Beria delibea temolorerro velic teturib usanduciur, enditam sequatium qui ilignita por asit quae. Serovid 
entorestium faci vel incia dessimus maxim volorep eremperumet most inihil ipsum aut aut autat lia 
eiciis dolesequam fugiat occupta tincto iusam venimus et ommolor restrum dis untur? Tur?

3.1.1.1 Overskrift på 4. nivå Arial regular 12 pt
Beria delibea temolorerro velic teturib usanduciur, enditam sequatium qui ilignita por asit quae. Serovid 
entorestium faci vel incia dessimus maxim volorep eremperumet most inihil ipsum aut aut autat lia 
eiciis dolesequam fugiat occupta tincto iusam venimus et ommolor restrum dis untur? Tur?

Mellomtittel Times New Roman bold 12 pt
Re id quidiorerum aut eatium eum vent quam, consequas ius.
Us nobis aligniatur, sunti bea sunt, occumquame et harupiet qui sinctene nia di bea voluptaectem del-
ignimagni bercil minveniende cus unti idernat uriorist es dolupti qui omnimus eos provid eum eosam 
la commodipsa si quia corumen ihicia quuntio. Bearchicid magnihicipsa dit, voluptia cusaperrum fugia 
is sed essi nulpariones adis in re simagnihicid ulparum exerum quuntur aut velis sae rendae. Et aut 
exceprem harciis sum quam volorro blaccatem volum et dolum, cusae niment prectiur accus eum aut 
acerrum audam facculp aribeaq uatibeatius ma cullenia quam, il ma estistio. Ihilici doloriae con rentem 
aut veniene et am, omnimusdam explab ium ime dolupta doluptam, ut evenis aliamus quidern amentur 
mo bla eaquis quidestias de nis et et laboribus si cor moluptis raesto molut prepel eos conempore con-
sequi nis aut in non prorem vel ium ipsapel lautae pro officip iducien tumqui quamus aut ea et eribusc 
iendita cusdae venditemque es quid quo dolum renitiu sciatur, quatur repudis mint voles maximi, ium, 
et vit, occulpa rupiet es sequi tem arunt, et maximpe ditium reroresequid minctat eaqui cus, sitaerundae 
cus, quis nobist aut ad qui odit, quia nobis incti quibust, simenes doluptate neturem poriaec epudignis 
ant, nis dolor aut in pro venis doloreseque que dolenis dolupit ut adicipis quist et voluptiant quis as ipis 
ullo molorrovit la aut re sum eaquunt et es inctus sumquam rem laborum quatemost, solores mos eicita 
nimus qui sinvendus atum que et omnit dolupta venihitatet maximi, il iminiae sam et et ma sitatib uscip-
sume ommoluptatum earchilit quasper untiorro bere et et explabo. Aliam adi alicillabor sapelibus.
Porenes a sitis mollectaque omni doluta sunt, et est laut magnimagnis a sequi num volorio rectotaqui int 
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1) 2) 3)Forside rapport Forside rapport Forside rapport

Innholdsfortegnelse rapport Forside rapport

NB!
Utfallende grafikk som vist over krever forhåndstrykkede ark for å 
unngå hvit ramme rundt ved print. Disse arkene kan brukes som  
rapportforside, plakat, flygeblad, diplom  etc.



Profilhåndbok 2013 # 1  s.21

SKILTING 

Her vises noen eksempler på hvordan Fauske Kommunes profil skal brukes i forbindelse med 
skilting innvendig på kommunale bygg. Designen kan benyttes innenfor de fleste skiltsystemer.

Detaljer utover det som presenteres her må vil være å finne i en egen skiltplan.

UNISEX TOALETT

WC

Grupperom 5-7

Møterom
möterom

ADMINISTRASJON
ADMINISTRASJON

PERSONAL
PERSONAL

Taktilt henvisningsskilt med alu profiler, 600x60 mm.Taktilt dørskilt med alu profiler, 300x90.

Våpenskjold skjæres ut i crome folie.

Taktilt piktogram med alu profiler, 200 x 200 mm

Dørskilt med alu profiler, 300x90.
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SKILTING 

For kommunale institusjoner skal egennavnet være i hovedfokus, og logo være underordnet. 
Utsnitt av grafisk element plasseres på høyre side.
Størrelse og materialbruk på skilt må tilpasses den enkelte fasade.

Sulitjelma skole



Profilhåndbok 2013 # 1  s.23

BILDEKOR

Bildekor har logo på begge dører foran, samt en logo bak på bilen.
Våpenskjold i crome folie.
Knute-element i folieskjært frost.

VVA - Anlegg

VVA - Anlegg VVA - Anlegg

VVA - Anlegg

VVA - Anlegg

VVA - Anlegg
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ROLLUP OG PLAKATER

Fauske 
Sentrum av Salten

Fauske 
Sentrum av Salten
Fauske er et handels- og transportknutepunkt som  
gir et godt utgangspunkt for pendling både til Bodø,  
Saltdal og Sørfold kommune. Fauske er knutepunktet  
og kraftsenteret i Salten med store virksomheter som 
Salten Kraftsamband, NAV forvaltning og Valnesfjord 
helsesportsenter.

I Fauske har du nærhet til natur, fjellheim, fiskevann  
og rekreasjoner du ellers måtte bruke tid for å nå. Ut-
sikten er fjord, fjell og himmel – ikke naboens inngangs-
dør eller stue. Det er dette som er den store fordelen 
med Fauske. 

Du kan velge akkurat det bomiljøet som passer deg,  
enebolig, rekkehus eller blokk. I sentrum, ved havet 
eller  
i landlige omgivelser.

Fauske sentrum har mange butikker og et stort kjøpe-
senter. Du kan vandre langs en nydelig strandprome-
nade eller  
gå gjennom byen i en miljøgate bygd av marmor – som  
kommunen er viden kjent for.

Velkommen til oss!

Rollups og plakater bygger på de samme prinsippene med rammeverk.

• Med vannmerke av knuten i Mørk rød/Pantone 187EC over det røde rammeverket

• Rødt rammeverket uten vannmerke. Da skal knuten ligge som frittstående element 
i 10% sort eller i tilknytning til foto som hvitt vann-merke.

Fauske - Sentrum av Salten
Fauske - Sentrum av Salten
Fauske er et handels- og transportknutepunkt som gir et godt utgangspunkt for pen-
dling både til Bodø, Saltdal og Sørfold kommune. Fauske er knutepunktet  
og kraftsenteret i Salten med store virksomheter som Salten Kraftsamband, NAV for-
valtning og Valnesfjord helsesportsenter.

I Fauske har du nærhet til natur, fjellheim, fiskevann og rekreasjoner du ellers måtte bruke 
tid for å nå. Utsikten er fjord, fjell og himmel – ikke naboens inngangsdør eller stue. Det er 
dette som er den store fordelen med Fauske. 

Du kan velge akkurat det bomiljøet som passer deg, enebolig, rekkehus eller blokk. I 
sentrum, ved havet eller i landlige omgivelser.

Fauske sentrum har mange butikker og et stort kjøpesenter. Du kan vandre langs en ny-
delig strandpromenade eller gå gjennom byen i en miljøgate bygd av marmor – som  
kommunen er viden kjent for.

Velkommen til oss!

Rollup 80x200 cm Plakat 70x100 cm



Profilhåndbok 2013 # 1  s.25

MAGASIN
Ur sererum aut re 
con porendae 
Ur sererum aut re con porendae plantius, ut aut ulpa aut 
omni blaboribus velessus audanda estibus pe idiam quis 
poreper ferumquodit reptatem. Nequunt.

Borepe volupta testemo lectur, consequ ossincto et velis 
aut exero tem ea arum velesequid magnis quam re aut 

Ur sererum aut re con porendae plantius, 
ut aut ulpa aut omni blaboribus velessus 
audanda estibus pe idiam quis poreper 
ferumquodit reptatem. Nequunt.
Borepe volupta testemo lectur, consequ 
ossincto et velis aut exero tem ea arum 
velesequid magnis quam re aut alis aut 
aliant ea exeris dolupta dentionse la vit 
expla num et ilit eicatusda sumqui occum 

evel ilicium 
etur aut volorum re, sim harum volorepro 
cum ut expliqu ostibusae cum aut autati-
um conet odio estrunt, et parum landae 
etus eumqui nobita suntem repelen 
desciandem et laut aut expero conem-
quias ipsust, sit, te nonsect aspienihit ea 
cum aceperf eratemporem quia comnisc 
ipitas etur?
Evel iumquatem ipsapie ndicipsandi 
Evel iumquatem ipsapie ndicipsandi 
dolore accus dis molorum sed eati in 
nos ea iducipsus. Ur sererum aut re con 
porendae plantius, ut aut ulpa aut omni 

blaboribus velessus audanda estibus pe 
idiam quis poreper ferumquodit repta-
tem. Nequunt.
Borepe volupta testemo lectur, consequ 
ossincto et velis aut exero tem ea arum 
velesequid magnis 

quam re aut 
alis aut aliant ea exeris dolupta dentionse 
la vit expla num et ilit eicatusda sumqui 
occum evel ilicium etur aut volorum re, 
sim harum volorepro cum ut expliqu 
ostibusae cum aut autatium conet odio 
estrunt, et parum landae etus eumqui 
Evel iumquatem ipsapie ndicipsandi no-
bita suntem repelen desciandem et 
Evel iumquatem ipsapie ndicipsandi laut 
aut expero conemquias ipsust, sit, te non-
sect aspienihit ea cum aceperf eratempo-
rem quia comnisc ipitas etur?
Evel iumquatem ipsapie ndicipsandi 
dolore accus dis molorum sed eati in nos 
ea iducipsus. n

omni blaboribus 

Ur sererum aut re con porendae plan-
tius, ut aut ulpa aut omni blaboribus 
velessus audanda estibus pe idiam 
quis poreper ferumquodit reptatem. 
Nequunt.
Borepe volupta testemo lectur, consequ 
ossincto et velis aut exero tem ea arum 
velesequid magnis quam re aut alis aut 
aliant ea exeris dolupta dentionse la 
vit expla num et ilit eicatusda sumqui 
occum 

Ur sererum aut re con porendae plan-
tius, ut aut ulpa aut omni blaboribus 
velessus audanda estibus pe idiam 
quis poreper ferumquodit reptatem. 
Nequunt.
Borepe volupta testemo lectur, consequ 
ossincto et velis aut exero tem ea arum 
velesequid magnis quam re aut alis aut 
aliant ea exeris dolupta dentionse la 
vit expla num et ilit eicatusda sumqui 
occum
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Avsender
Adresse osv.

Mail
Web osv.

Axim eiciustrum 
repta inimaxi mene-
cto reproviti sit?
DUCIDUCIENT. Sam, totae experro vitatio 
essum qui berrovit quo is restium debit 
rehente mpelite prorerferit unto offic tem-
pelendes quo que et, non coruptatur si qui 
dipiet dolupidi sa dolor adipis re molori-
tem sitatur?
Ped quiati occaborepre sunt venia que as 
repti num, sit molum volore vel moluptatet 
ent eum esequia nimentior magnata tinit, 
sandi offic tem veribus tionsed que nis 
doluptatur, quam sim periti aciis expe sim-
porem simus comnitint etur maior sitas 
dendae maximus, sini alis et, quiae lis ime 
pellendicius am, tem. Isandi offic tem ver-
ibus tionsed que nis doluptatur, quam sim 
periti aciis expe simporem simus comnitint 
etur maior sitas dendae maximus, sini alis 
et, quiae lis ime pellendicius am, tem. Ibus 
nonecea sitiatur, coremodi assim eum sum 
di acernatur, cum eos quam, et la volor aut 
int.
Sam quam, simus, quas evelendio dolore 

dolendi duntur aut et et re voluptatis et 
modi solese nim lates ea volore vit, mperro 
que nulparum, aut volo verro beaque lam 
ent aut ut fuga. Itatur sit, 
et modi solese nim lates ea volore vit, 
mperro que nulparum, aut volo verro 
beaque lam

Quo dolorecusa iur aut endenih ita
temperro toressim im ese atia verfero volor 
ad quaturia ipsandi omniet autat molor-
pores ea doloribusci bernatiunt ullaute 
moluptat eiciend icienim estibea accae 
labor.doluptam latis essunt qui blabore 
molorpores ea doloribusci bernatiunt ullau-
te moluptdoluptam latis essunt qui blabore 
molorpores ea doloribusci bernatiunt 
ullaute molupt
latis essunt qui blabore molorpores ea

Trevlig lesning!

Navn Navnesen
Tittel

Redaksjon: Fauske Kommune
Grafisk design: Uni-Form as
Omslagsfoto:
Trykk:
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Undi quuntio id ullen
di genihilleces dolorpo 
repudae lam, sam aboribus 
cusa vereperro doluptas sit, 
aborumquas aut omnihita-
tem. Itas aut laborpor ma-
ximi, sum re earum reptate 
ntionseque lis eum re cus 
et reruptatem volor min 
consendi odi bla auda qui 
dunt eturepudandi nobis 
escid quo minim eatur sit, 
cum que solum

 quam vent, volorepello il iusanducid quam 
de solorem sedistemquia de aliquib eritiis 
dolorro eatem res arum lab invel maios 
alitionectur alitiisto blant es si sit, non 
perum expedi aliquisi doluptur repudae 
dellupt atinumq uaepuda niminulliqui cum 
quodis estiam ad eorem. Am eos voloressi 
cus qui odignis arcil ipsamet ipsandi tas-
peremquo quibus explaci bea nesti ut pre 
escit vellaccab illuptatam, ut et aut oditas 
quia pore versperion ellut quam enda qui 
consequi odio bearciis quidel esci apide 
labore velestius, sint.
Velluptas eum inum rem corit parum 
coribus, sam incietur, con rem qui dissita 
tiosape rerruptur? Is aut ut dissitati omni-
am fugiaspe in rehenditiis minverc illuptati 
ist reprorum fuga. Lorit quo consed qui 
dolorep ercias etus.

dsfdsf
Et voloreh enditat. Dolentiat aut auta quia 
idigent apelles dolo volentem quiate vo-
luptatis doluptas doluptae. Itatquo blaces 
verore dis ma dolor si quodisint.
Icil is maximos sit voluptis eum quia vel 
molorup tatibus simrore dis ma dolor si 
quodisint.Icil is maximos sit voluptis eum 
quia vel molorup tatibus simrore dis ma 
dolor si quodisint.
Icil is maximos sit voluptis eum quia vel 
molorup tatibus simrore dis ma dolor si 
quodisint.
Icil is maximos sit voluptis eum quia vel 
molorup tatibus simolorrum laborem 
fuga. Nam estiam fugit pa nimus earumet 

quibusdanti tes alibus etur si nullis et od 
quatas ipsam, enim 

aceeum nus reius re volorum andus, 
estrumquae prem. Laborat iorporr oviducia 
doluptatum, eturi occaecto optat.

dsfdsf
Harit, tem eos eum sit aribus eumque exp-
lignis sa audit, quas doluptatum, soluptis 
sandionsequi ratur?
Riorepudis et pa is ipit arumenis mollo-
res simporem autecea tessenim adi adi 
coribus volorum et est eumqui utem quam 
qui ut pa comnimo luptias simusanis dus 
excest poreped ulla quias essumlupicil in 
etus possimodis dolorentum sam, ium aut 
molo et audi apid essinus mo essequae dit 
por sam exero consedit pos que nonse-
dia quiaturio. Oratis dolest, officimaio 
molorempos archilique perum voles eum 
nullend ipsunde libearum reicaborest, 
utatusam, omnimusa voluptas dolorectur 
audant ut in corem. Nequas et mer n
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Bildetekst navn navnesen.

Mer info finner du på...
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Ur sererum aut re 
con porendae 
Ur sererum aut re con porendae plantius, ut aut ulpa aut 
omni blaboribus velessus audanda estibus pe idiam quis 
poreper ferumquodit reptatem. Nequunt.

Borepe volupta testemo lectur, consequ ossincto et velis 
aut exero tem ea arum velesequid magnis quam re aut 

Ur sererum aut re con porendae plantius, 
ut aut ulpa aut omni blaboribus velessus 
audanda estibus pe idiam quis poreper 
ferumquodit reptatem. Nequunt.
Borepe volupta testemo lectur, consequ 
ossincto et velis aut exero tem ea arum 
velesequid magnis quam re aut alis aut 
aliant ea exeris dolupta dentionse la vit 
expla num et ilit eicatusda sumqui occum 

evel ilicium 
etur aut volorum re, sim harum volorepro 
cum ut expliqu ostibusae cum aut autati-
um conet odio estrunt, et parum landae 
etus eumqui nobita suntem repelen 
desciandem et laut aut expero conem-
quias ipsust, sit, te nonsect aspienihit ea 
cum aceperf eratemporem quia comnisc 
ipitas etur?
Evel iumquatem ipsapie ndicipsandi 
Evel iumquatem ipsapie ndicipsandi 
dolore accus dis molorum sed eati in 
nos ea iducipsus. Ur sererum aut re con 
porendae plantius, ut aut ulpa aut omni 

blaboribus velessus audanda estibus pe 
idiam quis poreper ferumquodit repta-
tem. Nequunt.
Borepe volupta testemo lectur, consequ 
ossincto et velis aut exero tem ea arum 
velesequid magnis 

quam re aut 
alis aut aliant ea exeris dolupta dentionse 
la vit expla num et ilit eicatusda sumqui 
occum evel ilicium etur aut volorum re, 
sim harum volorepro cum ut expliqu 
ostibusae cum aut autatium conet odio 
estrunt, et parum landae etus eumqui 
Evel iumquatem ipsapie ndicipsandi no-
bita suntem repelen desciandem et 
Evel iumquatem ipsapie ndicipsandi laut 
aut expero conemquias ipsust, sit, te non-
sect aspienihit ea cum aceperf eratempo-
rem quia comnisc ipitas etur?
Evel iumquatem ipsapie ndicipsandi 
dolore accus dis molorum sed eati in nos 
ea iducipsus. n

omni blaboribus 

Ur sererum aut re con porendae plan-
tius, ut aut ulpa aut omni blaboribus 
velessus audanda estibus pe idiam 
quis poreper ferumquodit reptatem. 
Nequunt.
Borepe volupta testemo lectur, consequ 
ossincto et velis aut exero tem ea arum 
velesequid magnis quam re aut alis aut 
aliant ea exeris dolupta dentionse la 
vit expla num et ilit eicatusda sumqui 
occum 

Ur sererum aut re con porendae plan-
tius, ut aut ulpa aut omni blaboribus 
velessus audanda estibus pe idiam 
quis poreper ferumquodit reptatem. 
Nequunt.
Borepe volupta testemo lectur, consequ 
ossincto et velis aut exero tem ea arum 
velesequid magnis quam re aut alis aut 
aliant ea exeris dolupta dentionse la 
vit expla num et ilit eicatusda sumqui 
occum
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