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PRESENTASJON / FORORD 

Vestre Toten kommune ønsker å møte både innbyggere og andre på en gjenkjennelig og 
samlet måte. Vår grafiske profil er en viktig del av kommunens identitet og vi ønsker at 
den er synlig og tydelig på alle typer materiell. Målet er at den kommunale virksomheten 
skal kjennes igjen gjennom det grafiske uttrykket.  
 
For at Vestre Toten kommune skal fremstå helhetlig og troverdig utad, er det vesentlig at 
alle tjenesteområder og virksomheter bruker den grafiske profilen. I dette dokumentet 
vises en rekke ulike måter å bruke profilen på, men en profilhåndbok kan ikke dekke alle 
framtidige anvendelser. Ved behov for råd om hvordan dette skal praktiseres kan 
sentraladministrasjonen bistå. 

 

 

KONSEPT 

Den grafiske profilen henter inspirasjon fra Vestre Toten kommunes omgivelser, både natur og 
næringsliv. Selve dekorelementet som er brukt som bakgrunn på disse sidene og som beskrives 
videre på side 8, er en synergi av elementer hentet fra ordførerkjedet og kommunevåpenet, og 
symboliserer industri og landbruk/skogbruk.  
 
Under ser man en grafisk illustrasjon som viser det det tegnede ordførekjedet til venstre, der 
utvalgte fraksjoner fra kjedet har gitt liv til det endelige dekorelementet.   
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LOGO / KOMMUNEVÅPEN 

Vestre Toten fikk sitt kommunevåpen i 1991. Det er 

tegnet av kunstneren Inge Rotevatn fra Nordfjordeid, og 

viser to kniver i sølv, på grønn bunn.   
Motivet ble valgt ut fra den håndverkstradisjonen som 

kommunen har gjennom knivmakerkunsten og 

produksjon av Toten-kniven. I 1881 var det 21 personer i 

Vestre Toten som hadde knivproduksjon som 

hovednæring, og mange hadde det som binæring. De 

fleste knivmakerne holdt til med arbeidet på kjøkkenet 

hjemme, og familiens øvrige medlemmer tok del i 

arbeidet. Knivskaftene ble laget i forskjellige materialer, 

f.eks. never, horn, valbjørk og ibenholt. Slirene var ofte 

rikt dekorert med beslag av nysølv. 

Kommunevåpenet ble vedtatt av kommunestyret i 

desember 1990, og er godkjent ved kongelig resolusjon 3. mai 1991. 

I juni 2014 ble kommunevåpenet vektorisert og digitalisert. og under kan man laste ned 

kommunevåpenet i diverse digitale formater og størrelser ved å trykke på 

kommunevåpenikonene. 

  

Last ned Vestre Totens kommunevåpen på kommunens nettsted eller i felleskatalogen der det er 

tilrettelagt i diverse digitale og trykkevennlige formater som JPG, PDF og PNG. 

 

Det er strenge krav rundt bruk av kommunevåpen, og som hovedregel kan våpenet bare brukes 

av administrasjonen og institusjoner under utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon. 

Ta kontakt med politisk sekretariat i Vestre Toten kommune ved eventuelle spørsmål rundt bruk 

og tillatelse. 

 

Kommunestyrets vedtatte retningslinjer à 4. februar 1999 for bruk av kommunevåpen i Vestre 

Toten finner man ved å følge denne lenken (PDF-fil) 

 

 

 

 

 

http://www.vestre-toten.kommune.no/kommunevaapen
http://www.vestre-toten.kommune.no/internett/resource2.nsf/files/domo9mgeer-retningslinjer/$FILE/retningslinjer.pdf
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TYPOGRAFI 

I Vestre Toten kommune benyttes fonten Arial, 12 pkt, til alle trykksaker, både papir og 

elektronisk. Ulike størrelser og utheving (understreking / fet / kursiv) benyttes med 

forsiktighet, slik at den totale lesbarheten blir best mulig. 
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FARGER 

Kommunens fargepalett baserer seg på kommunevåpenets farge PMS 354, og 

omslynger et fargespill rundt denne, der valørene - som er hentet fra materialer brukt i 

kommunenæringen og fra det varierte naturlandskapet - vever seg inn i et fargebasert 

samspill, med en varmtonet gjenspeiling av vår tradisjon innen landbruk og industri som 

resultat. 

 

 

 
. 
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FOTO OG FOTOBRUK 

Foto og fotobruk 
Bruk av fotografier i våre grafiske produkter er viktig for å gjøre dem mer levende, enten 
det er en rapport eller en informasjonsbrosjyre. Fotografiene som brukes bør være 
naturlige og “ujålete”, og gjenspeile den virkeligheten som fremstilles i det aktuelle 
dokumentet. 
 
Husk alltid på dette når du bruker fotografier: 
   • Sjekk hvilke rettigheter vi har til fotografiene. 
   • Fotografen skal alltid krediteres – for eksempel slik: ”Foto: Jørn Melnes”. 
      (Dette gjelder også når det kun er et utsnitt av et fotografi som brukes) 
 
Hovedregelen rundt fotografering og personvern sier at fotografier av personer ikke kan 
gjengis eller vises offentlig uten samtykke fra den avbildede. Den avbildede kan 
bestemme i hvilken utstrekning og på hvilken måte fotografiet skal brukes. Selv om det 
samtykkes til å bruke det i lokalavisen, kan det ikke uten videre benyttes i andre 
publikasjoner. Et samtykke kan gis skriftlig eller muntlig. 
 
Unntak: 
Fotografier av offentlige arrangementer og “forhold av allmenn interesse” kan fritt 
benyttes, uten tillatelse fra avbildede (fotografen må uansett krediteres!). 
Hvis du for eksempel avbildes i toget 17. mai, i en demonstrasjon, en fotballturnering 

eller andre offentlige arrangement, så kan du ikke motsette deg publisering.  

 

Et annet unntak gjelder fotografier av personer som ikke kan sies å være hovedinnholdet, 

typisk personer som fanges opp i bakgrunnen av et foto. 
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GRAFISKE ELEMENTER / DEKORELEMENT 

Dekorelement  

Dette elementet her vedlagt er en sammensatt figur tegnet ekslusivt for Vestre Toten 

kommune, med elementer hentet fra kommunevåpenet og ordførerkjedet. Dette grafiske 

elementet er designet for å brukes transparent eller som rent vannmerke på dokumenter 

eller annen grafisk media/markedsføringsmateriale.  

Dekorelementet er representert under, i hvit og svart versjon. 

    

Dekorelement i i farger: 
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Bruksområder - Her ser man dekorelementet eksemplifisert på et tomt dokument: 
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ANNONSER 

Under konstruksjon 
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DIGITALE MALER  

Under finner man et utvalg av bakgrunnsmaler, som kan brukes innen dokumenttrykk, 

visittkort, markedsføringsmateriale m.m Og så her er dekorelementet representert som 

visuelt bakgrunnselement i grafisk dialog og samspill med kommunevåpenet. 

 

               Mal med dekorelement     Mal med kommunevåpenets kniver 
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Her ser man et eksempel på hvordan en mal vil se ut i praksis, her representert og 

eksemplifisert som utprintet invitasjon i anledning minnemarkering: 

 

 

HVORDAN FÅ TAK I MALENE? 

Maler, dekor, grafisk profil, powerpointpresentasjoner og det digitaltegnede 

kommunevåpenet er presentert og tilgjengeliggjort på den kommunale hjemmesiden, 

under boksen Grafisk profil: 

http://www.vestre-toten.kommune.no/framsidelenker/grafisk-profil/ 

 

 

http://www.vestre-toten.kommune.no/framsidelenker/grafisk-profil/

