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Bakgrunn for kommunevåpen. 
Kommunevåpenet til Hattfjelldal kommune ble godkjent 14. november 1986.  
 
Kommunevåpenets motiv er en heraldisk utforming av fjellformasjonen «Hatten» som inngår 
som en del av kommunens navn, og er et markert og allment kjent motiv både i og utenfor 
kommunen. 
Idéen til utkastet for kommunevåpenet med «Hatten» som motiv ble framsatt av flere 
personer (konkurranse), men den som kom nærmest med utformingen heter Karl Alme. 
 
Våpenet er definert gjennom følgende ordlyd i resolusjonen:  
«Hattfjelldal kommunes våpen blir delt av sølv og grønt ved tindesnitt med en enkelt tinde.» 
 
Flagget er definert gjennom følgende ordlyd i resolusjonen:  
«Hattfjelldal kommunes flagg blir delt av hvitt og grønt ved tindesnitt med en enkelt tinde.» 
 
Flagget skal ikke inneholde skjoldform eller skrift. 
Flaggets innhold kan også gjengis på vimpel, banner, faner og lignende. 
 
Når det gjelder fargesammensetningen så representerer grønn farge frodigheten i skog, 
åker, eng og i naturen. Sølvfargen representerer verdien i vassdrag, mange store og små 
fiskevann som finnes i naturen, og i mineralforekomster. 
 
Det er Arvid Sveen, Finnmark, som har tegnet kommunevåpnet. 
 
 

§ 1 Våpenets og flaggets innehaver.  
a) Hattfjelldal kommune har rettighetene til våpenet og flagget. Kommunen bestemmer 
våpenets og flaggets praktiske bruk.  
 

§ 2 Generelle bestemmelser. 
a) Våpenet og flagget skal alltid framstå som viktige symboler for kommunen på en klar og 

entydig måte, med tilfredsstillende kvalitet, uten å være plassert sammen med 
uvedkommende kjennetegn, bilder eller tekst. 
 

b) Bruk av våpenet på suvenir for salg er ikke tillatt. Rådmannen kan i spesielle tilfeller gi 
dispensasjon for dette, og kan da stille krav til gjengivelse av merket, og til kvaliteten på 
suveniren. 

 
 

§ 3 Hvem som kan bruke våpenet og flagget. 
a) Våpenet og flagget kan brukes av kommunens folkevalgte organer, administrasjon og 
etater.  
 
b) Andre skal ikke bruke våpenet og flagget uten å ha innhentet skriftlig tillatelse fra 
kommunen. For å gi slik tillatelse kan kommunen sette vilkår, blant annet for hvordan 
våpenet og flagget skal bli gjengitt og anvendt.  
 

§ 4 Når våpenet kan brukes.  
a) Våpenet kan kommunen bruke når den utøver kommunal myndighet. Denne bruken kan 
være som kjennemerke, eiermerke eller annen identifikasjon.  
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b) Våpenet kan kommunen bruke i informasjon, folkeopplysning, kommunikasjon, for 
eksempel som lite jakkemerke i metall.  
 
c) Våpenet kan kommunen bruke til kjennetegn, informasjon og dekorasjon blant annet på 
brevpapir, internett, kunngjøringer, skilt, gjenstander, bygninger, kjøretøy og andre steder der 
våpenet egner seg.  
 

§ 5 Hvordan våpenet skal brukes. 
a) Våpenet skal vanligvis plasseres øverst. Våpenet skal ikke være en bakgrunn eller et 
underordnet mønster.  
 
b) Våpenet skal stå alene og mest mulig fritt i forhold til tekst og andre elementer. Skal 
kommunens navn stå sammen med våpenet, kan navnet stå under våpenet eller i sirkel 
rundt. Navnet kan stå til høyre for våpen som har skjoldform, men da slik at skriften ikke 
kommer høyere enn øvre skjoldkant.  
 
c) Ved sammenligning med riksvåpenet, skal rekkefølgen være at dette blir satt foran 
kommunens våpen. Andre statlige våpen og kjennetegn som har heraldisk karakter eller som 
er i fast og varig bruk, settes etter kommunens våpen. Fylkeskommunens våpen settes foran 
kommunens våpen. Øvrige statlige og fylkeskommunale merker skal normalt ikke brukes 
sammen med kommunens våpen.  
 
d) Ved sammenstilling med andre fylkeskommuners og kommuners våpen, skal rekkefølgen 
ha saklig grunn, så som alfabetisk eller geografisk nærhet. De sammenstilte våpnene bør ha 
en samordnet formgivning.  
 
e) Våpenet skal ikke brukes på en måte som gjør at det kan bli oppfattet som privat 
kjennetegn, for eksempel firmamerke, varemerke, foreningsemblem eller lignende.  
 
f) Privat kjennetegn, logo eller annet merke, bør ikke stilles sammen med våpenet.  
 

§ 6 Våpenets form og størrelse 
a) Våpenet skal brukes med sine farger, når det ikke er særlig grunn til noe annet. 
Sølvfargen kan gjengis som hvitt. Ved fargetrykk skal PMS-fargesystemet som basis (PMS = 
Pantone Matching System) brukes. Våpenets grønne farge har fargenummer PMS 354. Sølv 
har fargenummer PMS 877. Dersom andre trykkfargesystemer benyttes må nevnte PMS-
farger legges til grunn for så tilsvarende fargenyanser som mulig.  
 
b) Brukes våpenet i svart/hvitt gjengivelse, skal den grønne fargen gjengis som svart og sølv 
gjengis da uten farge (hvitt på hvit bakgrunn).  
 
c) Når våpenet brukes med skjold, skal våpenformen være tilpasset skjoldformen. 
Forskjellige skjoldformer kan brukes.  
 
d) Våpenet kan brukes frittstående, det vil si uten skjold, dersom det framstår klart at det er 
våpenet som brukes.  
 
e) Våpenet skal gjengis i ulike teknikker, materialer og stilarter, på betingelse av at våpenets 
innhold og heraldiske identitet er den samme.  
 
f) Våpenet skal utformes og gjengis i god teknisk kvalitet. Dårlig kvalitet på grunn av slitasje 
eller lignende skal ikke forekomme.  
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g) Våpenet skal formes og utføres etter de heraldiske normer for fargenyanser, stilisering og 
proporsjoner.  
 

§ 7 Bruk av kommuneflagget.  
a) Flagget kan brukes på eller ved kommunale bygninger.  
 
b) Flagget kan brukes andre steder under sammenkomster arrangert av kommunen, eller i 
andre sammenhenger når det framstår klart at det er kommunen som opptrer.  
 
c) Flagget skal behandles og oppbevares i samsvar med god flaggskikk.  
 
d) Flagget kan henge oppe hele døgnet, dersom kommunen ikke bestemmer noe annet.  
 
e) På offisielle flaggdager skal flagget vanligvis brukes sammen med det norske flagg. 
Nasjonalflagget plasseres foran eller høyere enn kommuneflagget, eventuelt til venstre  
for dette, sett fra publikums side. Sameflagget kan plasseres mellom nasjonalflagget og 
kommuneflagget.  
 
f) Ideelle foreninger og lignende kan få tillatelse til å heise flagget ved spesielle anledninger. 
Søknad skal sendes kommunen og tillatelsen skal være skriftlig.  
 

§ 8 Bruk av bordflagg, vimpler, banner og faner.  
a) Flagget kan utføres som bordflagg, tverrskåret eller som vimpel, til kommunens bruk. 
Bordflagg kan gis som gave til vennskapskommuner eller slik kommunen bestemmer. 
Bordflagget kan selges ved etterspørsel.  
 
b) Frittstående våpen uten skjoldform kan settes på loddrett hengende banner.  
 
c) Våpen med skjoldform kan settes øverst eller midt på kommunale faner. Våpenets form og 
utførelse skal være i samsvar med § 6.  
 
d) Ideell forening og organisasjon som hører hjemme i kommunen, kan etter søknad få 
tillatelse til å ha våpenet i fane slik som i pkt. c) ovenfor. Våpenet skal ikke gjengis på en slik 
måte at det virker som kommunen selv opptrer.  
 

§ 9 Regler for bruk av jakkemerker (pins) med kommunevåpen 
a) Kommunestyrets faste medlemmer, samt faste medlemmer i hovedutvalgene får utdelt et 
jakkemerke. 
 
b) Alle ansatte som representerer kommunen utad får utdelt et jakkemerke. 
 
c) Kommunen kan dele ut pins som suvenir og gave. 
 

§ 10 Misbruk.  
a) Bruk av våpenet og flagget som ikke er i samsvar med disse regler, er forbudt og i strid 
med straffeloven § 328 nr. 4.  
 
b) Slik bruk er forbudt og skal opphøre, selv når kommunen ikke anmelder forholdet til 
påtalemyndigheten.  
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Bakgrunn for Ordførerkjedet. 

 
Bakgrunnen for at det ble vurdert anskaffelse av et ordførerkjede, var at kommunen ventet 
besøk av Prinsesse Martha Louise i anledning 50-års jubileum ved sameskolen. 
Hattfjelldal kommunestyret vedtok i KS-sak 034/01 at Rådmannen i samarbeid med 
næringslivet skulle arbeide for å realisere at Hattfjelldal kommune skulle ha et Ordførerkjede. 
 
Under kommunestyremøte den 29. august 2001 mottok Hattfjelldal kommune ved Ordfører 
Asgeir Almås et ordførerkjede i gave fra 10 bidragsytere fra næringslivet i Hattfjelldal. 
Bidragsyterne var Arbor A/S, Statskog SF, Helgeland Sparebank, Næringslivsforeningen, 
Hattfjelldal samvirkelag, Jarle Brennbakk-transport, Husflid & Broderi, ICA matsenter, 
Electrisk salg & service, Hatten servisenter. 
 
Selve smykket er laget av Gullsmed Harald Rørvik A/S i Mosjøen, ved Odin Rørvik. Hele 
smykket er håndlaget i sølv. Delene er laget hver for seg, og så er de blitt loddet sammen. I 
tillegg til kommunevåpenet, som henger som en medaljong nederst på kjede, er det 10 
symboler i kjedet som representerer det viktigste som Hattfjelldal kommune står for. 
 

 Jordbruk – plog 

 Skog – bartre 

 Industri – tannhjul med løvtre 

 Skogbruk – tømmersaks 

 Idrett – ski og staver 

 Kultur – trekkspill 

 Husflid – kokse 

 Reindrift – samekniv 

 Jakt – elghorn 

 Fiske – fiskekrok 
 
 
På de andre delene er det fjelltoppen Hatten som er symbolisert. 
På midten bak på kjedet er datoen 29.08.2001 inngravert, som er datoen da kjedet ble 
overrekt Ordfører. 
 

§ 1 Oppbevaring av ordførerkjedet: 
Hattfjelldal kommunes ordførerkjede er en gave til kommunen og er kommunens eiendom. 
Hattfjelldal kommune holder kjedet forsikret og på alle måter i hevd herunder naturlig renhold 
og vedlikehold. Når kjede ikke er i bruk, skal det være betryggende oppbevart i kjedets 
koffert på Ordførers kontor. På reiser benyttes egen koffert, og oppbevaring skal skje på 
trygge steder. 
 

§ 2 Bruk av kjedet. 
I tillegg til skjønn, gjelder denne veiledning: 
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a) Intensjonen er at ordførerkjedet skal symbolisere verdigheten til kommunens fremste 

representant i utøvelsen av sin gjerning som ordfører i høytidelige sammenhenger, 
både i og utenfor kommune, som f.eks.  

 Mottakelse i kommunal regi. 

 Middager og andre tilstelninger der kommunen er vertskap. 

 Innvielse av offentlige anlegg når ordføreren står for innvielsen. 

 Åpning av større møter, kongresser og liknende der ordføreren representerer 
kommunen. 

 Overrekking av utmerkelser. 

 Besøk av kongelige gjester. 
 

b) Kjedet skal ikke bæres ved ordinære kommunestyremøter. 
 

c) Kjedet bæres og overrekkes ved skifte av ordfører. 
 

d) Kjedet bæres utenpå pent og korrekt antrekk og skal normalt ikke bæres utenpå 
ytterklær. 

 
e) Kjedet skal normalt ikke bæres sammen med uniform. 

 
f) Kjedet skal normalt ikke bæres sammen med dekorasjoner, ordener, medaljer, 

hederstegn, utmerkelser ol. Dette gjelder også andre jakkeslagmerker eller annet 
som kan virke forstyrrende. 

 

§ 3 Forvaltning av kjedet. 
Rådmannen har ansvar for forvaltningen av kjedet. Ordfører har ansvar for håndhevelsen av 
regler for bruk. Rengjøring og vedlikehold skal utføres av kvalifisert personell. 
 
 
 
 


