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Skjaldarmerki Ísafjarðarbæjar sýnir bát á 
siglingu á sjávarfleti, til beggja handa eru há 
Vestfjarðafjöllin en úti fyrir firðinum er 
miðnætursólin að hníga til viðar.

Merkið teiknaði Halldór Pétursson listmálari og 
var það tekið í notkun árið 1966, á 100 ára 
afmæli Ísafjarðarkaupstaðar. Merkið var 
uppfært af Pétri Halldórssyni myndlistarmanni 
árið 2011.

Merkið skal alltaf vera í einkennislitum (rautt, 
blátt og svart á hvítum skildi) nema þar sem 
því verður ekki við komið.

Merkið eitt og sér, án leturs, má nota í 
undantekningartilfellum t.d. á fánum, 
merkingum á húsum eða varningi s.s. 
barmmerkjum eða minjagripum.

Skjaldarmerki Ísafjarðarbæjar



Þessi útgáfa er ætluð fyrir notkun á dökkum 
bakgrunni eða yfir ljósmynd.

Hvíta útlínan umhverfis skjöldinn er tvöföld 
þykkt svörtu línunnar.

Merkið skal alltaf vera í einkennislitum (rautt, 
blátt og svart á hvítum skildi) nema þar sem 
því verður ekki við komið.

Merkið eitt og sér, án leturs, má nota í 
undantekningartilfellum t.d. á fánum, 
merkingum á húsum eða varningi s.s. 
barmmerkjum eða minjagripum.

Skjaldarmerki með hvítri útlínu 
fyrir dökkan grunn



Merki Ísafjarðarbæjar er ýmist með heiti 
bæjarfélagsins hægra megin við skjöldinn eða 
miðjað fyrir neðan skjöldinn. Leturgerðin er 
Tinos Bold.

Þessar útgáfur af merkinu eru fyrir hvítan eða 
ljósan bakgrunn og ætlaðar í alla almenna 
notkun.

Merkið skal alltaf vera í einkennislitum (rautt, 
blátt og svart á hvítum skildi) nema þar sem 
því verður ekki við komið.

Mikilvægt er að hlutföll milli skjaldar og leturs 
haldist óbreytt í allri notkun og að skjöldurinn 
og letrið séu ekki færð hvort frá öðru.

Merki Ísafjarðarbæjar



Þessar útgáfur eru ætlaðar fyrir notkun á 
dökkum bakgrunni eða yfir ljósmynd.

Merkið skal alltaf vera í einkennislitum (rautt, 
blátt og svart á hvítum skildi) nema þar sem 
því verður ekki við komið.

Mikilvægt er að hlutföll milli skjaldar og leturs 
haldist óbreytt í allri notkun og að skjöldurinn 
og letrið séu ekki færð hvort frá öðru.

Merki Ísafjarðarbæjar með 
hvítri útlínu og letri, fyrir 
dökkan grunn



Í undantekningartilfellum getur merkið verið 
svart á hvítum eða glærum bakgrunni.

Á sama hátt getur merkið verið hvítt eða glært 
á svörtum bakgrunni.

Þetta á við t.d. merkingar á varningi og þegar 
ekki er hægt að prenta í litum.

Merki Ísafjarðarbæjar svart
á hvítu og hvítt á svörtu



Í undantekningartilfellum getur merkið verið 
svart á ljósum bakgrunni eða hvítt á dökkum 
bakgrunni.

Þetta á við t.d. merkingar á fatnaði, eða 
varningi þar sem ekki er hægt að nota 
litaprentun.

Skjaldarmerki Ísafjarðarbæjar 
í einum lit



HAFNIR
ÍSAFJARÐARBÆJAR

HAFNIR
ÍSAFJARÐARBÆJAR

HAFNIR
ÍSAFJARÐARBÆJAR

HAFNIR
ÍSAFJARÐARBÆJAR

Fyrir þær stofnanir bæjarins sem eru sérmerktar 
gilda sömu reglur og um merki Ísafjarðarbæjar,  
ýmist með heiti stofnunarinnar hægra megin við 
skjöldinn eða miðjuðu fyrir neðan skjöldinn. 
Leturgerðin er Tinos Bold.

Merkið skal alltaf vera í einkennislitum (rautt, 
blátt og svart á hvítum skildi) nema þar sem því 
verður ekki við komið.

Mikilvægt er að hlutföll milli skjaldar og leturs 
haldist óbreytt í allri notkun og að skjöldurinn og 
letrið séu ekki færð hvort frá öðru.

Merki fyrir stofnanir 
Ísafjarðarbæjar



ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ
ÍSAFJARÐARBÆJAR

ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ
ÍSAFJARÐARBÆJAR

ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ
ÍSAFJARÐARBÆJAR

ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ
ÍSAFJARÐARBÆJAR

Fyrir þær stofnanir bæjarins sem eru 
sérmerktar gilda sömu reglur og um merki 
Ísafjarðarbæjar, ýmist með heiti stofnunarinnar 
hægra megin við skjöldinn eða miðjuðu fyrir 
neðan skjöldinn. Leturgerðin er Tinos Bold.

Merkið skal alltaf vera í einkennislitum (rautt, 
blátt og svart á hvítum skildi) nema þar sem 
því verður ekki við komið.

Mikilvægt er að hlutföll milli skjaldar og leturs 
haldist óbreytt í allri notkun og að skjöldurinn 
og letrið séu ekki færð hvort frá öðru.

Merki fyrir stofnanir 
Ísafjarðarbæjar



SKÍÐASVÆÐI
ÍSAFJARÐARBÆJAR

SKÍÐASVÆÐI
ÍSAFJARÐARBÆJAR

SKÍÐASVÆÐI
ÍSAFJARÐARBÆJAR

Fyrir þær stofnanir bæjarins sem eru 
sérmerktar gilda sömu reglur og um merki 
Ísafjarðarbæjar, ýmist með heiti stofnunarinnar 
hægra megin við skjöldinn eða miðjuðu fyrir 
neðan skjöldinn. Leturgerðin er Tinos Bold.

Merkið skal alltaf vera í einkennislitum (rautt, 
blátt og svart á hvítum skildi) nema þar sem 
því verður ekki við komið.

Mikilvægt er að hlutföll milli skjaldar og leturs 
haldist óbreytt í allri notkun og að skjöldurinn 
og letrið séu ekki færð hvort frá öðru.

SKÍÐASVÆÐI
ÍSAFJARÐARBÆJAR

Merki fyrir stofnanir 
Ísafjarðarbæjar
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Mikilvægt er að hlutföll milli skjaldar og leturs 
haldist óbreytt í allri notkun og að skjöldurinn 
og letrið séu ekki færð hvort frá öðru.

Gæta skal þess í allri notkun að þrengja ekki að 
merkinu og halda lágmarksfjarlægð umhverfis 
það.

Hlutföll og notkun



Grafíska elementið (öldur) er unnið upp úr 
skjaldarmerki Ísafjarðarbæjar.

Öldurnar má hafa til skrauts með merkinu, t.d. í 
kynningarefni, Powerpoint-kynningum, á fánum 
eða öðru prentuðu efni.

Þær eru hafðar í grátónum úr litapallettu 
Ísafjarðarbæjar eða hvítar á litagrunni.

Gæta skal þess að öldurnar séu alltaf mun 
stærri en öldurnar í skjaldarmerkinu og að þær 
séu ekki truflandi eða of nálægt merkinu.

Grafískt element



Pantone Black C
RGB 0-0-0
Hex/html 000000
CMYK 0-0-0-100

Pantone 1235 C
RGB 255-184-28
Hex/html ffb81c
CMYK 0-25-100-0

Pantone 3262 C
RGB 62186-180
Hex/html 3ebab4
CMYK 81-40-100-0

Pantone 485 C
RGB 0-0-0
Hex/html c1321a
CMYK 0-100-100-0

Pantone 021 C
RGB 226-83-0
Hex/html e25300
CMYK 0-77-93-0

Pantone Cool Gray 1 C
RGB 217-217-214
Hex/html d9d9d6
CMYK 10-7-5-0

Pantone 2995 C
RGB 61-153-204
Hex/html 3d99cc
CMYK 100-10-0-0

Pantone 2905 C
RGB 180-213-237
Hex/html b4d5ed
CMYK 43-3-0-0

Pantone Cool Gray 10 C
RGB 99-102-106
Hex/html 63666a
CMYK 57-46-40-25

Einkennislitirnir eru rauður, blár og svartur.
Auk þeirra má nota þá liti sem hér eru sýndir 
t.d. í línuritum, skýringarmyndum og annarri 
grafík, hvort sem er fyrir vef eða prentun.

Litapalletta



Tinos Bold heitir letrið í merki Ísafjarðarbæjar. 
Sama leturgerð er notuð í fyrirsagnir í prentuðu 
kynningarefni s.s. í auglýsingum, bæklingum, 
skiltum o.fl. Sama leturgerð er notuð í fyrirsagnir
á vefsíðu, í vefborðum og öðru rafrænu 
kynningarefni.

Roboto letur er notað í meginmál fyrir sama efni. 
Í löngu lesmáli t.d. á vefsíðum, í bæklingum eða 
auglýsingum hentar vel að nota Roboto Regular 
eða Roboto Light í meginmáli og Roboto Medium 
eða Roboto Bold í millifyrirsögnum.

Roboto Black notast í undantekningum til 
áhersluauka.

Roboto

AÁBCDÐEÉFGHIÍJKLMNOÓP
QRSTUÚVXYÝZÞÆÖ
aábcdðeéfghiíjklmnoópqrstu
úvxyýzþæö1234567890

Roboto Light
Ísafjarðarbær varð til árið 1996 við sameiningu sex 
sveitarfélaga á norðanverðum Vestfjörðum; 
Þingeyrarhrepps, Mýrarhrepps, Mosvallahrepps, 
Flateyrarhrepps, Suðureyrarhrepps og Ísafjarðarkaupstaðar.

Roboto Regular
Ísafjarðarbær varð til árið 1996 við sameiningu sex 
sveitarfélaga á norðanverðum Vestfjörðum; 
Þingeyrarhrepps, Mýrarhrepps, Mosvallahrepps, 
Flateyrarhrepps, Suðureyrarhrepps og 
Ísafjarðarkaupstaðar.

Roboto Medium
Ísafjarðarbær varð til árið 1996 við sameiningu sex 
sveitarfélaga á norðanverðum Vestfjörðum; 
Þingeyrarhrepps, Mýrarhrepps, Mosvallahrepps, 
Flateyrarhrepps, Suðureyrarhrepps og 
Ísafjarðarkaupstaðar.

Roboto Bold
Ísafjarðarbær varð til árið 1996 við sameiningu sex 
sveitarfélaga á norðanverðum Vestfjörðum; 
Þingeyrarhrepps, Mýrarhrepps, Mosvallahrepps, 
Flateyrarhrepps, Suðureyrarhrepps og 
Ísafjarðarkaupstaðar.

Roboto Black
Ísafjarðarbær varð til árið 1996 við sameiningu sex 
sveitarfélaga á norðanverðum Vestfjörðum; 
Þingeyrarhrepps, Mýrarhrepps, Mosvallahrepps, 
Flateyrarhrepps, Suðureyrarhrepps og 
Ísafjarðarkaupstaðar.

Tinos

AÁBCDÐEÉFGHIÍJKLMN
OÓPQRSTUÚVXYÝZÞÆÖ
aábcdðeéfghiíjklmnoópqrstu
úvxyýzþæö1234567890

Tinos Bold
Ísafjarðarbær varð til árið 1996 við sameiningu sex 
sveitarfélaga á norðanverðum Vestfjörðum; 
Þingeyrarhrepps, Mýrarhrepps, Mosvallahrepps, 
Flateyrarhrepps, Suðureyrarhrepps og 
Ísafjarðarkaupstaðar.

Leturgerðir í kynningarefni



Arial og Cambria leturgerðirnar eru ætlaðar til 
notkunar í þeim skjölum sem starfsmenn 
bæjarins setja upp t.d. í Word, Exel eða 
PowerPoint. Einnig í tölvupóstum og rafrænum 
eyðublöðum. 

Cambria Bold er þá í fyrirsögnum en Arial Regular 
í meginmáli og Arial Bold í millifyrirsögnum. 
Skáletur er eingöngu til áhersluauka.

Letur til notkunar innanhúss

Arial

AÁBCDÐEÉFGHIÍJKLMNOÓ
PQRSTUÚVXYÝZÞÆÖ
aábcdðeéfghiíjklmnoópqrstuú
vxyýzþæö1234567890

Arial Regular
Ísafjarðarbær varð til árið 1996 við sameiningu sex 
sveitarfélaga á norðanverðum Vestfjörðum; 
Þingeyrarhrepps, Mýrarhrepps, Mosvallahrepps, 
Flateyrarhrepps, Suðureyrarhrepps og 
Ísafjarðarkaupstaðar.

Arial Italic
Ísafjarðarbær varð til árið 1996 við sameiningu sex 
sveitarfélaga á norðanverðum Vestfjörðum; 
Þingeyrarhrepps, Mýrarhrepps, Mosvallahrepps, 
Flateyrarhrepps, Suðureyrarhrepps og 
Ísafjarðarkaupstaðar.

Arial Bold
Ísafjarðarbær varð til árið 1996 við sameiningu sex 
sveitarfélaga á norðanverðum Vestfjörðum; 
Þingeyrarhrepps, Mýrarhrepps, Mosvallahrepps, 
Flateyrarhrepps, Suðureyrarhrepps og 
Ísafjarðarkaupstaðar.

Arial Bold Italic
Ísafjarðarbær varð til árið 1996 við sameiningu sex 
sveitarfélaga á norðanverðum Vestfjörðum; 
Þingeyrarhrepps, Mýrarhrepps, Mosvallahrepps, 
Flateyrarhrepps, Suðureyrarhrepps og 
Ísafjarðarkaupstaðar.

Cambria

AÁBCDÐEÉFGHIÍJKLMNOÓ
PQRSTUÚVXYÝZÞÆÖ
aábcdðeéfghiíjklmnoópqrs
tuúvxyýzþæö1234567890

Cambria Bold
Ísa�jarðarbær varð til árið 1996 við sameiningu sex 
sveitarfélaga á norðanverðum Vest�jörðum; 
Þingeyrarhrepps, Mýrarhrepps, Mosvallahrepps, 
Flateyrarhrepps, Suðureyrarhrepps og 
Ísa�jarðarkaupstaðar.



Ísafjarðarbær

Prentað bréfsefni A4.

Letur í upplýsingum er Roboto.

Letur í skrifuðum texta er Arial.

Bréfsefni A4

Stjórnsýsluhúsinu
Hafnarstræti 1
400 Ísafjörður

Sími 450 8000
postur@isafjordur.is

www.isafjordur.is

15 mm40 mm25 mm

15 mm

10 mm

40 mm

Roboto Regular 8,5/11pt

Arial Regular 11/14pt

40 mm 40 mm 50 mm

15 mm

24 mm35 mm
Nafn Eftirnafn
Heimilisfang 100
400 Ísafjarðarbær

Dagsetning

Ut wisi 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi.

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod 
mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem,

______________________________

Lorem Ipsum Dolor 



Prentað framhaldsbréfsefni A4.

Framhaldsbréfsefni A4

15 mm

15 mm

15 mm

18 mm



Prentuð umslög, C65 og C4

Umslög

40 mm

15 mm

24 mm

15 mm

59,5 mm15 mm

15 mm

18 mm

Stjórnsýsluhúsinu | Hafnarstræti 1 | 400 Ísafjörður

25 mm

15 mm

15 mm

25 mm

Stjórnsýsluhúsinu | Hafnarstræti 1 | 400 Ísafjörður

Roboto Regular 8,5/11pt

Roboto Regular 8,5/11pt



Stjórnsýsluhúsið Hafnarstræti 1
400 Ísafjörður

Sími 450 8000
isafjordur.is

Lorem Ipsum Doloresdóttir
Utwisienim adminimveniam

+354 850 8002
lorem@isafjordur.is

Prentuð nafnspjöld í stærðinni 85x55 mm á 
íslensku öðrum megin og ensku hinum megin.

Ef nafnspjaldið er á einu tungumáli má hafa 
bakhliðina prentaða með grafísku mynstri. 

Nafnspjöld
5 mm

6 mm 25 mm 25 mm 29 mm

5 mm

12 mm

13 mm

10 mm

Roboto Medium 9/11pt
Roboto Medium 7/11pt

Roboto Medium 7/11pt

Roboto Medium 6/7,2pt

5 mm 29 mm

Lorem Ipsum Doloresdóttir
Utwisienim adminimveniam

+354 850 8002
lorem@isafjordur.is

The Town Hall Hafnarstraeti 1
400 Isafjordur
Iceland

Tel. +354 450 8000
isafjordur.is

0,5 pt lína



 

Gjalddagi

Hér fyrir ofan má hvorki skrifa né stimpla

Greiðsluseðill
Gjalddagi

Greiðandi

Annar kostnaður Vanskilakostnaður Vanskilagjald

Til greiðslu á gjalddaga

Dráttarvextir

Samtals greitt

KENNITALA NÚMER> FL BANKI HB GJALDDAGI SAMTALS GREITT> > > > <

Áritun úr gjaldkeravél er fullnaðarkvittun

Annar kostnaður Vanskilakostnaður Vanskilagjald

Til greiðslu á gjalddaga

Dráttarvextir

Samtals greitt

KENNITALA NÚMER> FL BANKI HB GJALDDAGI SAMTALS GREITT> > > > <

Hafnarstræti 1
400 Ísafjörður

Sími 450 8000
postur@isafjordur.is

Kt. 540596-2639
Banki: 156-26-60

Prentaður greiðsluseðill A4.

Greiðsluseðill



Hér eru dæmi um merkingar á vinnufatnað 
starfsfólks Ísafjarðarbæjar.

Skjaldarmerkið ásamt heiti stofnunar má nota 
á fatnað sem þykir nauðsynlegt að sérmerkja.

Annars nota merki Ísafjarðarbæjar eða 
skjaldarmerkið eitt og sér án leturs.  

Merkingar á fatnað



Hér eru dæmi um merkingar á bíla í eigu 
Ísafjarðarbæjar.

Skjaldarmerkið ásamt heiti stofnunar má nota 
á þá bíla sem þykir nauðsynlegt að sérmerkja.

Annars nota merki Ísafjarðarbæjar eða 
skjaldarmerkið eitt og sér án leturs. 

Merkingar á bíla



Hér eru dæmi um merkingar á hátíðarfána, 
annars vegar með bláum grunni og hins vegar 
hvítum.

Þá er skjaldarmerkið notað eitt og sér án leturs, 
ásamt öldum.

Fánar



Dæmi um merkingar á byggingum.

BÆJARSKRIFSTOFUR
Fasteignir

Skóla- og tómstundasvið

Stjórnsýslu- og fjármálasvið

Velferðarsvið

Opið 10:00–12:00 og 13:00–14:00 virka daga

Skilti



Dæmi um vefborða.

Fyrirsagnaletur: Tinos Bold

Meginmál: Roboto Medium

Í undantekningartilfellum má láta merkið 
fara inn á mynd- eða litaflöt þannig að 
öldurnar í merkinu séu í línu við flötinn.

Vefborðar

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore.

Við þjónum 
með gleði
til gagns

Við þjónum 
með gleði
til gagns

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore.

Lorem 
ipsum dolor 
sit amet

Lorem ipsum dolor 
sit amet



Dæmi um kápu á bækling eða skýrslu.

Fyrirsagnaletur: Tinos Bold

Meginmál: Roboto Medium

Kápa á bækling/skýrsluLorem ipsum dolor 
sit amet consectetuer

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy 



Nánari upplýsingar:

Tinna Ólafsdóttir, upplýsingafulltrúi

Sími 450 8038 – tinnaolafs@isafjordur.is

 


