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Nærøy og Vikna ble med virkning fra 1. Januar 
2020 slått sammen til Nærøysund kommune.  

Den nye kommunen har ca. 9600 innbyggere  
og et landareal på 1326 km2. 

De om lag 1000 ansatte i Nærøysund 
kommune skaper hver eneste dag verdier 
gjennom å sørge for trygge og inkluderende 
oppvekstvilkår, helhetlig planlegging for  
næringsutvikling, transport og bosetting, 
gode helsetjenester og raus omsorg.

Vi skaper noe nytt sammen. 
Nærøysund kommune!
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Nærøysund kommunestyre har i forbindelse med
sammenslåingen valgt kommunevåpen for den 
nye kommunen.  
 
Kommunevåpenet er det første elementet i å bygge 
en pålitelig visuell identitet. Det er den visuelle repre-
sentasjonen av kommunen. For å være konsekvent og 
bli gjenkjent, uavhengig av media, er det nødvendig at 
Nærøysund kommune sin profil brukes som vist i denne 
profilveilederen.

Profilveilederen inneholder elementene av Nærøysund 
kommune sin visuelle profil, og definerer prinsipper  
for bruk av disse. 

Veilederen er et hjelpemiddel for ansatte og eksterne 
aktører som leverer tjenester og produkter for, eller på 
vegne av Nærøysund kommune. Vi oppfordrer alle til  
å bli kjent med prinsippene som er oppført her.

Det er utarbeidet en digital base med filer og maler,  
som ligger tilgjengelig på våre nettsider:
 
www.naroysund.kommune.no/profil

Profilveilederen Generelle råd

Sammen kan vi sikre at den visuelle profilen benyttes  
på best mulig måte. Ved bruk av malene kan det utfor-
mes en rekke materialer både for internt og eksternt 
bruk. Hvis oppgaven synes for vanskelig er det lurt  
å søke råd eller hjelp av profesjonelle.
 
For at ting skal fungere godt for mottakere og presentere 
Nærøysund kommune på en profesjonell måte er det 
viktig å forholde seg til følgende:

• Ta tid til å bli kjent med profilveilederen.
• Bruk kommunevåpen og andre elementene  

i samsvar med profilveilederen.
• Bruk heller mer en mindre avstand, elementene  

trenger luft rundt seg for å fremstå tydelig.
• Hold deg til fontene og fargene som er definert  

i retningslinjer for profilen.
• Bruk heller færre enn flere farger.
• Sørg for at bildene du bruker har god oppløsning  

og høy kvalitet.

Har du spørsmål? Ta kontakt med:  
 
morten.wengstad@naroysund.kommune.no

mailto:Morten.Wengstad@naroysund.kommune.no
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Kommunevåpen01 Kapittelet beskriver alle varianter av Nærøysund sitt kommunevåpen  
og forklarer utformingen og symbolikken avbildet i våpenet. 
Det er definert riktig bruk av hver variant og korrekt avstand.
Disse reglene må følges for å sikre et konsekvent utrykk.
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Et kommunevåpen er kommunenes offisielle våpenskjold. 
Dette merket skal symbolisere kommunen på best mulig 
måte. I Norge er det tradisjon for at kommunevåpnene har 
en enkel stilistisk utforming. Denne tradisjonen er fulgt 
også i Nærøysunds kommunevåpen. Det er samtidig  
et unikt kommunevåpen.

Kommunevåpenet har få detalier, samtidig så er det fylt  
av symbolikk. Den letteste forklaringen av symbolet er at 
det er blå og en grønn bølge som er flettet inn i hverandre. 
Grønnfargen og blåfargen kan lettest symbolisere land  
og hav med de viktigste næringene i kommunen, som 
er landbruk samt havbruk, fiskeri og maritime næringer. 

Den 15. oktober 2019 var en merkedag for Nærøysund 
kommune. Da hadde Nærøysund kommunestyret sitt  
aller første møte. Samme dag valgte de kommunevåpenet 
som skal være et symbol for den nye kommunen.  
Et symbol som definerer både fortid of framtid.

Symbolet kan også gi flere assosiasjoner. Det første en 
tenker på er et tau som er flettet sammen og som med det 
symboliserer samhold og forening. I tilleg kan symbolet vise 
en bru som går over vann, slik Nærøysundbrua går over 
Nærøysundet som har gitt kommunen navn. Hele kommu-
nen er bundet sammen av små og store bruer  
i et kystlandkap med mange øyer og fjorder.
 
Våpenet åpner for flere andre tolkninger. Det grønne kan 
være en gresskled ås, de to blå feltene kan se ut som fisker. 
Det hvite feltet kan minne om en måse i svevet, og det hvite 
feltet nederst kan minne om en båtstavn. I det hele er det et 
enkelt motiv, samtidig så er det åpent for mange tolkinger.

Et symbol 
for fortid og framtid



Kommunevåpenet består av skjold 
og navnetrekk satt i Scala Sans Regular. 
Det er 3 forskjellige varianter for plassering 
av navnetrekk. Valget av varianten skal være 
betinget av formålet og oppsettet, der våpenet 
skal plasseres.  
 
Utformingen, proporsjoner, skrifttypen  
og fargene er konstant og skal ikke endres. 
Fargene, skrifttypen og proporsjoner er 
spesifisert på de neste sidene av dokumentet.

Våpenet skal ikke brukes uten navnetrekk. 
Unntak: ordførerkjede, pins, profilbilde  
på sosiale medier.

Fargene i kommunevåpenet er blått, grønt 
og hvit og navnetrekket står i svart eller hvit  
(avhengig av bakgrunn) 

Kommunevåpenet skal brukes hovedsakelig  
i farger. Versjonen i gråtoner skal kun brukes  
der det ikke er mulig å trykke farger.

Det er også utarbeidet en ensfarget versjon av 
våpenet for bruk i stempler. Denne versjonen 
skal kun brukes til dette formålet.

Kommunevåpen 
varianter

V.1 Kommunevåpen sentrert
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V.2 Kommunevåpen liggende V.3 Kommunevåpen liggende på 1 linje



 

Definisjon av
trygg avstand

Trygg avstand etableres for å sikre våpenet 
sin visibilitet og etterlatte inntrykk. Trygg 
avstand mellom kommunevåpen og andre 
grafiske elementer bidrar til at Nærøysund 
sitt kommunevåpen fremstår uhindret. 
Kommunevåpenet skal alltid være plassert  
i et klart synlig område og ikke konkurrere 
med andre elementer av designet.

Avstandsmarkøren er høyden av første 
bokstaven “N” i navnetrekket.

NB Den samme regelen bør følges for alle 
andre versjoner av kommunevåpenet. 
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Avdelingslogoer02 Avdelingene i kommunen har ulike fagområder, men utforming 
av logoer for de ulike avdelingene skal stå i samsvar med hele den 
visuelle profilen for Nærøysund kommune. Reglene som er utarbeidet 
her skal følges av alle som ønsker å profilere sin avdeling eller enhet.



Avdelingslogoene er satt sammen med 
en variant av kommunevåpenet som er 
utviklet spesielt for dette formålet, og skal 
brukes kun med navn av avdeling eller enhet.

Kommunevåpenet brukt i avdelingslogoene  
har forskjellige proporsjoner av symbolet  
i relasjon til navnetrekket. En slik versjon er 
utarbeidet med tanke på at det skal være  
enkelt å sammensette med avdelingsnavn. 

Avdelingsnavn er satt i Scala Sans. 

Nærøysund kommune ønsker å fremstå 
helhetlig, derfor er det viktig at alle som skal 
profilere sin enhet eller avdeling baserer 
utformingen av logoen på eksempel vist her.

Malene til utforming av avdelingslogoer vil være 
tilgjengelig i kommunens digitale base.

Avdelingslogoer 
utforming
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Typografi03 Det er definert profilfont og systemfont for Nærøysund kommune. 
Konsekvent bruk av skrifttyper er viktig for å skape en gjenkjennelig  
visuell profil. For å ivareta et samlet uttrykk i alt kommunikasjons-
materiell, er det nødvendig å ta hensyn til typografi.

11
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Scala Sans  
Regular

Adi coritatur, nonesciet 
abore eos veri arcia 
sapitatem entore in el 
modigni musdae in es est 
magnihil int atia cus eles

Scala Sans  
Bold

Adi coritatur, nonesciet 
abore eos veri arcia 
sapitatem entore in el 
modigni musdae in es est 
magnihil int atia cus eles 

Scala Sans  
Italic

Adi coritatur, nonesciet 
abore eos veri arcia 
sapitatem entore in el 
modigni musdae in es est 
magnihil int atia cus eles 

Scala Sans  
Light

Adi coritatur, nonesciet 
abore eos veri arcia 
sapitatem entore in el 
modigni musdae in es est 
magnihil int atia cus eles

Nærøysund kommune benytter 2 skrifttyper: 
Scala Sans som profilfont og Calibri som 
systemfont.

SCALA SANS PROFILFONT

Navnetrekket i kommunevåpenet er satt i 
Scala Sans. Det er også anbefalt å bruke Scala 
Sans til å lage alt profilmateriell som brosjyrer, 
visittkort, annonser, bildekor osv. 
 
For å fremheve ulike budskap, kan det brukes 
ulike vektninger.

LICENS

Scala Sans er designet av Martin Majoor i 1993. 
Det er en lisensiert font, som er tilgjengelig 
gjennom Adobe Creative Cloud-lisens. 
Mer om lisensiering:

https://helpx.adobe.com/fonts/using/font-
licensing.html#act-lic

Typografi  
Profilfont

https://helpx.adobe.com/fonts/using/font-licensing.html#act-lic
https://helpx.adobe.com/fonts/using/font-licensing.html#act-lic
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Calibri
Regular

Adi coritatur, nonesciet 
abore eos veri arcia 
sapitatem entore in el 
modigni musdae in es est 
magnihil int atia cus eles

Calibri  
Bold

Adi coritatur, nonesciet 
abore eos veri arcia 
sapitatem entore in el 
modigni musdae in es est 
magnihil int atia cus eles 

Calibri  
Italic

Adi coritatur, nonesciet 
abore eos veri arcia 
sapitatem entore in el 
modigni musdae in es est 
magnihil int atia cus eles 

Calibri 
Light

Adi coritatur, nonesciet 
abore eos veri arcia 
sapitatem entore in el 
modigni musdae in es est 
magnihil int atia cus eles

Nærøysund kommune benytter 2 skrifttyper: 
Scala Sans som profilfont og Calibri som 
systemfont.

CALIBRI SYSTEMFONT

Calibri er en bruksfont som er tilgjengelig for  
alle gjennom Microsoft Office Suite. 
Nærøysund kommune sin brevmal benytter 
denne fonten. Fonten skal også brukes til å 
skrive andre dokumenter, lage Power Point 
presentasjoner, e-post med mer.
 
For å fremheve ulike budskap kan det brukes 
ulike vektinger.

LICENS

Designet av typograf Lucas De Groot, fonten er  
tilgjengelig gjennom Microsoft Office Licens.

Typografi
Systemfont
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Fargeprofil04 I prosessen med å skape kommunevåpenet spilte fargene en viktig 
rolle. Dette kapittelet samler alle fargespesifikasjoner for profilen, 
oversikt over grunn- og støttefarger, og hvordan disse skal brukes 
sammen for å skape et harmonisk uttrykk.

14
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Fargene er en viktig del av visuell identifikasjon. 
Profilfargene skal være grunnlaget for alle 
visuelle framstillinger og det er de fargene 
Nærøysund kommune skal assosieres med.

Fargene i Nærøysund sitt kommunevåpen
er grønn og blått. Navnetrekk er satt  
i 100% svart eller hvit.

Fargespesifikasjon er gitt for å sikre  
at profilfargene brukes likt.

Støttefarger brukes for å komplementere  
profilfargene. De må brukes i riktige 
proporsjoner på en måte som vil utfylle 
profilfargene og ikke overskygge dem.

Fargespesifikasjon
Profilfargene

Kommunevåpen grønn:  
 
CMYK: C: 60, M: 2, Y: 70, K: 0 

PANTONE: PMS 2269 

RGB R: 118, G: 183, B: 107,  

HTML #76B76B

Kommunevåpen mørkeblå:  
 
CMYK: C: 98, M: 97, Y: 15, K: 6 

PANTONE: PMS Blue 072  

RGB R: 28, G: 44, B: 115,

HTML #1C2C73 

HvitSvart 
 
Fra 100% til 10%

Tillit og nærhet

CMYK: C: 34, M: 1, Y: 20, K: 0 

PANTONE 566

RGB R: 182, G: 219, B: 211,  

HTML #b6dbd3

Balanse og ro 

CMYK: C: 70, M: 44, Y: 29, K: 3 

PANTONE 5415 

RGB R: 89, G: 126, B: 149,

HTML #597e95

Stabiltet og trygghet 
 
CMYK: C: 98, M: 82, Y: 44, K: 55 

PANTONE 2965

RGB R: 0, G: 37, B: 61,  

HTML #00253d

Energi  
 
CMYK: C: 6, M: 24, Y: 94, K: 0 

PANTONE 7406 

RGB R: 242, G: 194, B: 2,  

HTML #f2c202

Trivsel og fellesskap 
 
CMYK: C: 81, M: 13, Y: 60, K: 0 

PANTONE 3278 

RGB R: 0, G: 154, B: 122,  

HTML #009979

Kreativitet 
 
CMYK: C: 63, M: 12, Y: 24, K: 0 

PANTONE 7709  

RGB R: 98, G: 176, B: 188,

HTML #62b0bc 

Vekst  
 
CMYK: C: 29, M: 0, Y: 93, K: 0 

PANTONE 389

RGB R: 203, G: 212, B: 29,  

HTML #cbd41d

Mangfold 
 
CMYK: C: 0, M: 42, Y: 65, K: 0 

PANTONE 714 

RGB R: 245, G: 168, B: 98,  

HTML #f5a862

15



For å fremheve ulike budskap og skape et variert 
utrykk er det mulig å sette sammen profilfargene 
med støttefargene. 

Fargepalleten til Nærøysund kommune er enkel 
og den er basert på fargene som finnes i natu-
ren. Det skal derfor være enkelt å kombinere de 
ulike fargene. 

Den generelle regelen bør være at profilfargene 
skal være dominerende over støttefargene.
Sterke eller mørke støttefargene skal brukes  
i små mengder. Det er profilfargene som skal 
skape grunnuttrykket, mens støttefragene skaper 
variasjon og kontrast. Et annet grep for å skape 
et rent oppsett er tydelig bruk av hvite flater.

Fargespesifikasjon
fargekombinasjon

16 PROFILVEILEDER | FARGEPROFIL
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HTML
Skjerm

Pantone
Print

RGB
Skjerm

CMYK er fargeinnstillingen som brukes ved print 
av materiell. Fargen består av en prosentblan-
ding av blekk med fargene Cyan, Magenta, Yellow 
og Black. Dette er et fargesystem som brukes 
ved print, som for eksempel alle trykksaker og 
annonser til papiravis.

RGB (rød, grønn, blå) er fargene man ser blan-
det med lys på f.eks en datamaskin. Dette er 
fargeinnstillingen som brukes på alt av digitalt 
materiell, som Powerpoint, nettside og weban-
nonser. RGB skal ikke brukes til trykte medier.

Pantone er betegnelsen på spesialfarger som er 
ferdigblandet (i motsetning til CMYK og RGB 
som blandes ved print eller visning på skjerm). 
Det er denne fargen man blant annet sender til 
forhandler av profilartikler for å garantere riktig 
resultat ved produksjon av f.eks penner, krus, 
klær, skilt osv.

HTML er betegnelse for web-farger. Farge-
systemet blander primærfargene RGB og bruker 
tall/bokstav-koder for å angi fargen til bruk 
i HTML og CSS-koding.

Fargesystemer
hva bruker vi når

CMYK
Print

17
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Filformater05 Hvert filformat har sitt formål. Det kommer ofte et spørsmål om  
hvilken filtype en skal bruke i ulike settinger. Det er derfor praktisk å bli 
kjent med egenskapene av de vanligste filformatene, for å unngå feil  
i både trykte og nettpublikasjoner.
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.png er beregnet kun for skjerm. Det er en fil 
som består av piksler, så forstørrelser reduserer 
bildekvaliteten. Denne må derfor produseres i 
riktig størrelse før den brukes på f.eks. nettsider, 
sosiale medier, webannonser og digitale presen-
tasjoner. Det er også praktisk med .png da den 
kan brukes uten bakgrunn. 

.jpg består også av piksler. Uplanlagte forstørrel-
ser vil gi tap av kvalitet. I riktig størrelse er denne 
fin å bruke, og alle skal ha mulighet til å åpne 
den. God å bruke til presentasjoner og Word-do-
kument. Kan brukes både på skjerm og i trykk, 
men filen for trykk må ha oppløsning på minst 
300 piksler per inch. Unngå å trykke ut bilder 
som er uskarpe og der pikslene er synlige.

.ai er en vektor-fil laget i Adobe Illustrator og er 
beregnet for å åpnes der. En vektorfil kan forstør-
res uten tap av kvalitet. Trykkerier og produsenter 
av profilartikler har som regel programvaren for 
å bruke denne, hvor den også kan eksporteres til 
andre filformater. Denne filtypen skal sendes til 
trykkerier, grafiske designere og produsenter av 
alle slags profilartikler.

.eps er en universal-variant av .ai, som kan åpnes 
av alle vektor-støttede programvarer.

.pdf er en platformuavhengig åpent filformat, 
som er utviklet til dokumentutveksling, og som 
også kan åpnes og redigeres i flere grafiske 
programvarer. Denne filtypen kan åpnes av alle, 
og er ofte brukt til trykk av brosjyrer, annonser, 
plakater, visittkort med mer.

Filformater
de ulike egenskapene

.png

Raster

.jpg

.ai

Vektor

.eps

.pdf



Støttemotiv06 Det er utarbeidet støttemotiv for Nærøysund kommune. 
Støttemotivet er basert på enkle ikoner, og hvert ikon kan brukes 
separat eller som et sett av flere ikoner. Det kan også brukes som 
mønster der alle elementene er med, alt etter behov.
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Grønn næring

Blå næring

Sosiale tjenester  
og bolig

nøkkelord: bosetting, heim, 
bostøtte, kommunal bolig

nøkkelord: miljø, landbruk, 
matproduksjon, tradisjon,
nøkkerose symbol

nøkkelord: fiskeri, havbruk, 
matproduksjon, tradisjon,
fisk symbol

nøkkelord: familie, samfunn, 
samhold, trivsel, innbyggere,
kultur, frivillighet, friluftsliv

Fokus på folk

Prosessen med å designe et nytt kommune-
våpen bidro til å finne symboler og ideer som 
er viktige for den nye kommunen. Den grønne 
og blå fargen i kommunevåpenet understreker 
hovednæringene i kommunen – landbruk og 
havbruk. Støttemotivene vil bidra til at disse 
hovednæringene også framover tas hensyn til. 

I tillegg, ikonet med fisk henspeiler tilbake på 
Vikna sitt kommunevåpen, mens ikonet med en 
blomst peker til nøkkerosa i Nærøy sitt. Motive-
ne som er nå utviklet drar veksler på dette.

En kommune har som hovedformål å gi gode 
tjenester til innbyggerne. De utarbeidede støtte-
møtivene er ment å ta hensyn til det.  
De ansatte i kommunen bidrar med sitt arbeid 
til verdiskaping i form av å sørge for trygge og 
inkluderende oppvekstvilkår, helhetlig plan-
legging, transport og bosetting, gode helsetje-
nester og omsorg. 

Støttemotiv
symbolikk

PROFILVEILEDER | STØTTEMOTIV22



 

 
 

Helse og mestring

nøkkelord: helsetjenester, 
omsorg, velferd, støtte,
legetjenester, hjemtjenester

Helhetlig 
planlegging 

nøkkelord: planverk, bygging, 
eiendom, arealplanlegging

Undervisning

nøkkelord: skole og 
barnehage, oppvekst, 
kunnskap, læring

Tekniske tjenester

nøkkelord: renovasjon, 
vedlikehold, infrastruktur, 
forvaltning

23PROFILVEILEDER | STØTTEMOTIV

Støttemotiv
symbolikk
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Støttemotivene er basert på enkle ikoner.  
Hvert ikon kan brukes separat eller som  
et sett av flere ikoner. De kan også brukes  
som et mønster der alle elementene er med,  
alt ettersom hva en ønsker å uttrykke.

Et enkelt ikon kan brukes som et symbol på 
et konkret emne, for eksempel et ikon av 
mennesker kan benyttes i et design som handler 
om familie, eller et ikon av tannhjul kan benyttes 
der en beskriver tekniske tjenester.

På samme måte kan et sett av flere ikoner brukes 
til å fremheve flere ulike budskap.

Et mønster som inneholder alle ikonene, kan 
brukes som et mer generelt dekorativt element,
som samtidig gjenspeiler verdier og aktivitetsfelt 
som er viktige i Nærøysund kommune.

Bruk av 
elementene

Bærekraftig jordbruk
for framtiden

PROFILVEILEDER | STØTTEMOTIV
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Bildeutrykk07 Bruk av fotografi er en god måte å kommunisere verdier som er 
viktig for en kommune. Bilder er også et sentralt element i ulike 
kommunikasjonsmateriell. Nærøysund kommune har etablert en 
bildebank som over tid vil dekke en bredt spekter av motiver.
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Fotografisk
uttrykkstil 

Bildene som brukes i komunikasjonsmateriell  
må alltid være skarpe og ha god oppløsning. 
Det er ønskelig å benytte profesjonelle fotografer 
som bruker dagslys som bidrar til høy kvalitet av 
presenterte motiver. Det er også mulig å bruke 
betalte eller gratis nettbaserte fotobaser, men 
den generelle regelen bør være at bildene ser 
mest mulig naturlig ut. 

Hovedtema for fotografisk utrykk er:
 

Folk som trives 

Natur og miljø

Industri, næring og infrastruktur

Matproduksjon

Jobbmuligheter 

Utvikling og innovasjon

Fellesskap og mangfold

Bo- og tilflytningsmuligheter

Kultur, arkitektur og friluftsliv

Nærøysund kommune er i en prosess for å eta-
blere en bildebank som dekker et bredt spekter  
av motiver. Denne bildebanken vil stadig utvikles.  
Å bygge en bildebank er en god investering. 
Det samme bildet kan brukes over flere medier:  
i trykt materiale, på nettsider og i sosiale medier. 
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Fotografisk
uttrykkstil 

En god måte å balansere oppsettet på kan være 
å bruke bilder i en begrenset fargepalett. Når det 
brukes mye farge i andre elementer i designet, 
eller når designet skal være enkelt og stilrent,  
er det mulig å bruke svarthvitt-foto, eller bilder 
med gradientoverlegg.

Et eksempel på en slik løsning er dette 
dokumentet og presentasjonsmalen for 
Nærøysund kommune.

En fil med gradientoverlegg i .psd er tilgjengelig  
i kommunens digitale database.
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Hvert element i kommunevåpenet er utarbeidet svært bevisst og det vil 
være uheldig å forandre disse. Utformingen, proporsjoner, skrifttypen 
og fargene er konstant og skal ikke endres. I dette kapittelet vises de 
vanligste feilene en må unngå. 

Feil bruk08
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Endring av posisjonen på navnetrekket Forandring av størrelsen på navnetrekket 

Endring av farge på symbolet eller navnetrekket

Bruk av skygge bak kommunevåpenet Rammer rundt kommunevåpenet

Skalering ut av proporsjoner Strekking eller sammenpressing

Tillegging av flere elementer Kombinering med ny typografi 

Avdeling

Eksempler på bruk som ikke er tillat:

Eksempler  
på feil bruk

Reglene gjelder alle versjoner  
av Nærøysund kommunevåpen.



32 PROFILVEILEDER | MATERIELL

Materiell09 Selv om riktig typografi, farger og bildeuttrykk er i bruk, er det 
også praktisk å ha maler som kan brukes for å utforme ulikt 
kommunikasjonsmateriell. Dette kapittelet viser hvilke oppsett 
som skal brukes på slike artikler.



Brevmal 
enkel

Brevmalen finnes som Word-mal.  
Denne inneholder alle riktige formateringer 
(skrift og størrelser).

Word-malen har også ferdig topptekst og 
bunntekst med tabeller for bl.a. kontaktinfo,  
slik at det skal være enkelt å redigere,  
men likevel beholde riktig layout.

  
 

Postadresse: Nærøysund kommune 
Postboks 133, Sentrum, 7900 Rørvik 

Kontakt: post@naroysund.kommune.no 
Tlf.: 909 37 381/ 906 28 700 

 
 

Nærøysund kommune 
Teknisk Etat  
Postboks XXX 
7900, Rørvik 

 
 
11.03.2020 
 

 

Line Danser 
Numedalsveien 52 
3602 Konsberg 

 
 
 
 

 
 
Lorem ipsum, 
 
Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id 
est laborum. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

  
Navn Etternavn 
Stilling, Avdeling 
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Brevmal 
med saksdetaljer

Denne malen er for brev med flere saksdetaljer. 
Også denne består av topptekst og bunntekst, 
klar for å fylle inn riktig informasjon.

  
 

Line Danser 
Numedalsveien 52 
3602 KONSBERG  

 
131169 00 216 
 
Unnatt offentlighet etter offl § 13 jf fvl§13 
 

Vår ref. 
492/ 2017 

Deres ref. 
792/2019 

Saksbehandler 
INEL 

Behandlingsdato 
24.09.2019 

 

Postadresse: Nærøysund kommune 
Postboks 133, Sentrum, 7900 Rørvik 

Kontakt: post@naroysund.kommune.no 
Tlf.: 909 37 381/ 906 28 700 

11.03.2020 

 
 
Lorem ipsum 
 
 
 
 Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id 
est laborum. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

  
Navn Etternavn 
Stilling, Avdeling 
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E-post signatur
oppsett 

En signatur-mal er nødvendig for å gi  
et profesjonelt inntrykk ved mail-dialoger. 
E-post signatur skal være lik for alle annsatte.
 

Skrifttype: Calibri / Calibri Bold(Fet)

Font-størrelse: 12

Logofil: Nærøysundkommune_mailsignatur.png

PNG-fil som tilsendt:
Nærøysundkommune_Mailsignatur.png

Sett bredde på bilde til 8,5 cm
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Power-point
presentasjonsmal

36 PROFILVEILEDER | MATERIELL 



37

Visittkort 
oppsett

Visittkort er en enkel måte å dele kontaktinfo. 
Med begrenset plass er det viktigste å få frem 
informasjonen på en ryddig og enkel måte. 
 

Størrelse: 90 x 55 mm. 
 
På baksiden er det visualisert omfanget og 
verdiene til kommunen på en enkel måte ved 
hjelp av symbolene fra støtte-motiv.
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Brosjyre
forslag
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Annonser 
stillingsannonser

Disse sidene viser hvordan man med riktig  
bruk av font, farger og foto kan variere 
utformingen. Passer man på å følge reglene  
fra denne profilmanualen, så finnes det mange 
muligheter for å skape forskjellige annonser. 
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Annonser 
Diverse varianter
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Roll-up 
85 x 200 cm
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Vi skaper noe nytt sammen. 
Nærøysund kommune!

Visuell profil er en viktig del av kommunens identitet.  
Vi oppfordrer alle til å bli kjent med prinsippene som er  
oppført i denne profilveilederen. Disse reglene må følges  
for å sikre gjenkjennelighet og et konsekvent uttrykk.

Har du spørsmål? Ta kontakt med:
morten.wengstad@naroysund.kommune.no


