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Svar på spørsmål om flagging fra kommunale bygg 

Vi viser til henvendelse 3. mars d.å. fra Gran Frp ved Hilde Kristin Smerud. Dere stiller 

spørsmål om regler for flagging med regnbueflagget fra kommunale bygg. Vi beklager sent 

svar. 

 

Flagging på eller fra kommunens offentlige bygninger, eiendommer og kommunale 

institusjoner er regulert i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger. Hovedregelen 

i loven § 1 er at det på eller fra kommunens offentlige bygninger, eiendommer og kommunale 

institusjoner skal kun bruke det norske flagget, det samiske flagget eller kommune- eller 

fylkesflagg.  

 

I lov om flagging på kommunale bygninger § 1 er det også gitt et par unntak, som gir 

mulighet til å flagge med for eksempel regnbueflagget. Kravet om at kun det norske flagget, 

det samiske flagget eller kommune- eller fylkesflagg kan brukes, gjelder ikke når bygninger 

med tilhørende grunn brukes i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med 

allmenn interesse. Et annet unntak gjelder frittstående kommunale flaggstenger på torg, 

bruer, plasser eller lignende som ikke framstår som en integrert del av et kommunalt 

bygningskompleks eller et bygningskompleks som for den vesentligste del benyttes av 

kommunale institusjoner.  

 

Avslutningsvis viser dere også kort til at dere ønsker at andre lands flagg skal kunne brukes. 

For bruk andre lands flagg fra kommunale bygg, gjelder andre regler. I forskrift om fremmed 

flagg på kommunal bygning står følgende:  

1. Et fremmed lands flagg kan heises ved siden av Norges flagg på eller fra kommunale 

offentlige bygninger og eiendommer eller bygninger og eiendommer som for den vesentligste 
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Side 2 
 

del benyttes av kommunale institusjoner, når dette av hensyn til internasjonal høflighet finnes 

ønskelig. 

2. Et fremmed lands flagg skal dog ved sådanne anledninger ikke gis en mere fremtredende 

plass enn Norges flagg. 

 

Nevnte forskrift er gitt av Utenriksdepartementet. Dersom dere har spørsmål om bruk av 

andre lands flagg, må dere ta kontakt med Utenriksdepartementet. 

 

Lenke til lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1933-06-29-2 

 

Lenke til forskrift om fremmed flagg på kommunal bygning: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1933-07-06-3 

 

 

Med hilsen 

 

 

Siri Halvorsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Kristin Bjarke Pettersen 

seniorrådgiver 
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