
Reglement for  delegasjon av

myndighet for

Flatanger kommune

(Politisk myndighet)

Vedtatt i kommunestyre den….., sak …….

(Redigert 16.10.09)



1. Generelt

Dette reglementet reviderer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre 
kollegiale organer og administrasjonen. Overføring av avgjørelsesmyndighet er hjemlet i 
kommuneloven av 25.sept 1992 nr 107:

-§ 8 pkt 3 for formannskapet
-§ 9 pkt 5 for ordfører
-§ 10 pkt 2 for faste utvalg
-§ 25 for administrasjonsutvalg
-§ 23 pkt 4 og § 24 pkt 1 for administrasjonssjefen

For delegering etter særlover vises det til de enkelte avsnitt i reglementet
 

2 Bestemmelser om utøvelse av delegert myndighet

All delegert myndighet utøves i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer gitt 
av overordnet organ, innenfor rammer og forutsetninger i budsjett og overordnede   
planer.

 
2.2  Dersom spesielle forhold tilsier det, kan den som har fått delegert myndighet kan   

Anmode overordnet organ om å fatte avgjørelse i saken. 

2.3  Overordnet organ kan, under visse vilkår, av eget tiltak gjøre om et 
et underordnet organs vedtak (Forvaltningslovens § 35)

 
2.4   Alle enkeltvedtak skal begrunnes samtidig med at vedtaket fattes, jfr.

Forvaltningslovens §24. Sammen med underretning om vedtaket skal 
partene gis opplysning om klageadgang og –frist, jfr. Forvaltningslovens
§§ 28 og 29. 

2.5   Kommunestyret og faste utvalg kan gi administrasjonen myndighet til å treffe vedtak i  
enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke 
kommunestyret har bestemt noe annet, jfr.kommunelovens § 24 pkt.1.

2.6   Administrative vedtak med hjemmel i delegasjonsreglementet meldes 
etter nærmere bestemte regler til nærmeste overordnede politiske organ.

2.7    All delegasjon skal gis skriftlig. Det skal vises til hvilke vilkår delegasjon er gitt
på, og rapporteringsrutine.



3. Avklaring om hvor en sak skal behandles, og hvor vidt en sak er av 
prinsipiell art.  

Dersom det er tvil om og hvor en sak skal behandles i det politiske systemet, er det ordfører   
og rådmann i fellesskap som har ansvar for å avklare dette.

Det samme gjelder spørsmålet om hvor vidt en sak er av prinsipiell art. Kjennetegn på om en 
sak er av prinsipiell art, er om en kommer inn på politiske vurderinger eller prioriteringer,    
om det er klare retningslinjer for hvordan en sak skal behandles, og en har eksempler fra 
behandling av sammenlignbare saker. 

Kommunestyrets ansvarsområde

Kommunestyret er det overordna folkevalgte organ og treffer vedtak på vegne av kommunen så 
langt ikke annet følger av lov eller vedtak av overordna myndighet.

Kommunestyret avgjør alle saker:
- som er lagt til kommunestyret i følge lov
- som ikke er delegert til andre
- som er av overordnet prinsipiell betydning

Kommunestyrets arbeidsområde hvor avgjørelsesmyndighet ikke er delegert til annet organ:

- Oppretter (og nedlegger) faste kommunale utvalg, fastsetter ansvarsområde/ 
myndighetsområde for disse, og velger representanter, leder og nestleder.

- Valg av overformyndere
- Avgjør søknader om fritak fra politiske verv.
- Fastsetter godtgjørelse til folkevalgte
- Vedtar regler for kommunestyrets egen saksbehandling
- Vedtar hovedtrekkene i kommuneorganisasjonen, politisk og administrativt
- Tilsetter rådmann, og fastsetter rammene for dennes myndighet
- Vedtar økonomiplan og årsbudsjett, og vesentlige endringer i disse, jfr.

kommunens økonomireglement
 - Fastsetter avgifter/gebyrer og vedtar forskrifter/vedtekter
- Vedtar kommuneplaner, økonomiplaner og reguleringsplaner
- Vedtar andre planer for virksomheten, dersom de berører mer enn en sektor, og

gir føringer av prinsipiell betydning
 - Vedtar økonomireglement og overordna retningslinjer for kommunens arbeidsgiverpolitikk
- Gir utvidet myndighet i hastesaker innenfor rammen av kommunelovens § 13
- Behandler klagesaker over vedtak fattet i formannskap eller styret for næringsfondet
- Utøver kommunens myndighet i alle lover og forskrifter der det ikke er gitt delegasjon.
- Myndighet til å gi konsesjon til erverv av fast eiendom etter konsesjonslovens § 2



- Lemping på eller fritak fra bo- og driveplikten etter konsesjonsloven og odelsloven § 27 a.

Delegasjon til formannskapet

A. Delegasjon etter kommuneloven

I h.h.t. kommunelovens § 8 pkt.3 delegerer kommunestyret til formannskapet myndighet til å 
treffe avgjørelser i alle saker, unntatt den myndighet som følger av kommuneloven med 
særlover om kommunestyrets egen avgjørelsesmyndighet, og den myndighet som 
kommunestyret vedtar å legge til annet organ eller rådmannen.

Formannskapet gis myndighet til å treffe vedtak i ”hastesaker”, med de begrensninger som 
framgår av kommunelovens § 13.

B. Delegasjon etter særlov

Forvaltningsloven  av 10. febr. 1967
Myndighet som klageinstans etter § 28 delegeres til formannskapet. Kommunestyret er 
klageorgan for enkeltvedtak truffet av formannskapet eller styret for næringsfondet.

Straffeloven av 22.mai 1902 nr 10
Myndighet etter §79, 5.ledd om å begjære påtale for straffbare handlinger overfor kommunen, 
jfr. Saker som er videredelegert til rådmannen.

Lov om stadnavn av 18.mai 1990 nr 11
Myndighet til etter lovens §6 å gjøre vedtak om skrivemåte av navn.

Planloven av 27.juni 2008
Ansvar for kommuneplanarbeidet, og all øvrig planlegging som berører mer enn en sektor.

Skattebetalingsloven av 17. juni 5005 nr. 67

C. Delegasjon på ikke lovfesta områder

Gjør vedtak i alle saker som berører eller er av betydning for mer enn en sektor, men som er av 
et omfang som ikke tilsier behandling i kommunestyret.

Behandler søknader om prioritetsvikelse og pantefrafall i tilfeller hvor det er tvil om 
sikkerheten for kommunens heftelser.



Saker som i utgangspunktet er delegert til det enkelte hovedutvalg, men som medfører 
økonomiske konsekvenser utover vedtatt budsjett for etaten, eller utover budsjettåret/skoleåret 
skal behandles av formannskapet etter en forutgående høring i det aktuelle hovedutvalg.

Avgi kommunens uttalelse til KS til sentrale tariffavtaler.

Ivaretar løpende arbeidsgiveransvar overfor rådmannen.

D. Delegasjon fra formannskapet til forhandlingsutvalget

Formannskapet delegerer til forhandlingsutvalget å behandle og treffe avgjørelser i saker om 
lokale lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalen og godtgjørelser etter HTA og gjeldende 
særavtaler med mindre kommunestyret ikke har vedtatt å legge slik myndighet til andre 
organer eller rådmannen

Delegasjon til administrasjonsutvalg

Behandler alle saker som gjelder forhold vedrørende arbeidsgiverfunksjonen og avtalemessige 
forhold.
- Ivareta kommunens ansvar i h.h.t Lov om likestilling mellom kjønnene av 9.juni 1978,

nr 45.
- Vedtar reglement og retningslinjer for personalområdet som for eksempel 

personalreglement, lønnspolitiske retningslinjer osv.
- Avgjør tvistespørsmål om tolking av avtaler og bestemmelser innenfor området, innenfor 

rammen av lov og avtaleverk
- Vedtar handlingsplaner innenfor området personal, som for eksempel kompetanseplan,
- Tilsetter, konstituerer, treffer vedtak om oppsigelse eller avskjed i alle kommunale 

stillinger og innvilger permisjoner, med de unntak som følger av kommuneloven, eller hvor 
myndighet er lagt til administrasjonssjefen, jfr. Vedtatt personalreglement. 

Delegasjon til arbeidsmiljøutvalget

Plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg, utvalgets sammensetning og utvalgets oppgaver og 
myndighet er hjemlet i Arbeidsmiljølovens Kap 7, §§ 7-1 til 7-4 og Hovedavtalens delC § 6.

Delegasjon til styret for næringsfondet

Styret for næringsfondet disponerer fylkeskommunale RUP-midler i h.h.t. vedtekter vedtatt av 
kommunestyret. Videre delegasjon til rådmannen framgår av vedtektene.



Delegasjon til ordfører

i h.h.t kommunelovens § 9 pkt.5:

Myndighet til å innvilge ferie og permisjoner for rådmannen i h.h.t. ferieloven og kommunens 
personalreglement.

Anvise rådmannens utgifter i h.h.t. vedtatte reglement og retningslinjer.

Med hensyn til ordførers utvidede myndighet i krisesituasjoner, vises det til Plan for kommunal 
krisehåndtering vedtatt av kommunestyret.

Delegasjon til rådmannen

Rådmannen er øverste leder for hele den kommunale administrasjonen, og skal påse at saker 
som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt uten 
ubegrunnet opphold.  

Rådmannen har ansvaret for å rapportere i hvilken grad vedtatte mål er nådd, både m.h.t. 
kvalitet og ressursbruk. Samla skriftelige tertialrapporter legges fram for hovedutvalgene, 
formannskap og kommunestyre. Utover dette rapporteres muntlig i alle råd og utvalg etter 
behov. 

Med hjemmel i kommunelovens § 23 pkt.4. delegeres rådmannen myndighet til å treffe vedtak 
i enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning, såkalte kurante saker. 
Delegasjon må ikke være i strid med delegasjon gitt til politiske utvalg eller interkommunale 
samarbeidsordninger. 

En sak oppfattes som kurant når det foreligger klare retningslinjer om hvordan den skal 
behandles, man har praksis fra tidligere politisk behandling av lignende saker, saken ligger 
innenfor vedtatte budsjettrammer og forutsetninger, og er i tråd med overordna kommunale 
planer.

Rådmannen godkjenner godtgjørelser m.v. til folkevalgte i h.h.t. vedtatt reglement.

Det delegeres til rådmannen å innvilge tilskudd og formidlingslån gjennom Husbankens 
ordninger.

For delegasjon innenfor områdene personal og økonomi for øvrig, vises det til
kommunens personalreglement og økonomireglement med følgende tillegg med utgangspunkt i 
personalreglementet:
- Tilsetninger i engasjementer inntil 6 måneder og i vikariater inntil 1 år.
- Saker om lønnet permisjon inntil 4 uker og ulønnet permisjon inntil 3 måneder, i følge 

retningslinjer for permisjon gitt av administrasjonsutvalget.



Delegasjon etter Straffeloven av 15.mai 1902 nr 47:
Rådmannen gis fullmakt til å begjære påtale i saker som gjelder innbrudd, tyveri og hærverk på 
kommunal eiendom, og for øvrig i tilfeller hvor hensynet til etterforskning krever rask påtale.

Spesielt bemerkes delegasjon til rådmannen som forutsettes videredelegert til 
skatteoppkreveren (gjelder saker av ikke prinsipiell betydning):

Skattebetalingsloven av 17. juni 5005 nr. 67

 M.h.t. delegasjon til rådmannen i h.h.t. øvrige særlover vises det til avsnitt under delegasjon til
hovedutvalgene.

Rådet for eldre og funksjonshemmede

er et rådgivende organ for kommunen, og skal arbeide for full deltakelse og likestilling for 
funksjonshemmede og eldre i Flatanger kommune. Saker som angår funksjonshemmedes og 
eldres levekår i Flatanger kommune, skal legges fram for rådet i god tid før politisk
sluttbehandling. Rådet kan også på eget initiativ behandle saker og komme med forslag til 
tiltak for eldre eller funksjonshemmede.

Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Saker som i utgangspunktet er delegert til det enkelte hovedutvalg, men som medfører 
økonomiske konsekvenser utover vedtatt budsjett for etaten, eller utover budsjettåret/skoleåret 
skal behandles av formannskapet etter en forutgående høring i det aktuelle hovedutvalg.

Alle saker som berører eller er av betydning for mer enn en sektor, men som er av et omfang 
som ikke tilsier behandling i kommunestyret, skal behandles av formannskapet.

A. Delegasjon til hovedutvalget etter lov

Hovedutvalget gis myndighet til å gjøre vedtak innenfor kommunens myndighetsområde med 
hjemmel i lover gitt nedenfor med tilhørende forskrifter, forutsatt at den aktuelle lov ikke 
legger begrensninger for slik delegering.. Hovedutvalget gis videre myndighet til vedta 
kommunes uttalelse i tilfeller hvor avgjørelsesmyndighet er gitt til forvaltningsorganer utenfor 
kommunen. Myndigheten gjelder med unntak av områder hvor myndighet iflg. lov delegeres 
direkte fra kommunestyret til barnevernleder.



Lov om barnehager av 17.juni 2205 nr 64
Opplæringslova av 17.juli 1998 nr 61
Voksenopplæringsloven av 28.mai 1976 nr 35
Introduksjonsloven av 4. juli 2003 nr 80
Film- og videogramloven av 15.mai 1987 nr 21
Kulturloven av 29.juni 2007 nr 89
Lov om folke- og skolebibliotek av 20.desember 1985 nr 83
Lov om helsetjenester i kommunene av 19.november 1982
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk av 2.januar 1989 nr 27
Lov om sosiale tjenester av 13.november 1991 nr 81
Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5.mai 1994 nr 54
Serveringsloven av 13.juni 1997 nr 55
Lov om psykisk helsevern av 2. juli 1999 nr. 62
Tobakksskadeloven av 9.mars 1973 nr.14

B. Delegasjon på ikke lovfesta områder:

- Myndighet til prioritering av søknader om tilskudd av overskudd av statlige pengespill.
- Prioritere søknader om ulike statstilskudd og prosjektmidler, og disponere midlene som

bevilges.      

C. Delegasjon til rådmannen innenfor ansvarsområdet for hovedutvalg OO

Alle kurante saker som gjelder enkeltpersoner/ enkeltbrukere av de kommunale tjenestene, og 
som ikke er av prinsipiell art, delegeres til rådmannen å avgjøre. Dette i henhold til lover og 
forskrifter delegert og oppgaver delegert til hovedutvalget - forutsatt at den aktuelle lov ikke 
legger begrensninger på slik delegering. Delegasjoner til rådmannen i henhold til alkoholloven 
og saker vedr. omsorgslønn med hjemmel i sosialtjenesteloven fremgår av enhver tid gjeldende 
retningslinjer vedtatt av kommunestyret. Rådmannen kan videredelegere myndighet.
Unntatt fra delegasjon til rådmann er søknader om å få grunnskoleopplæring i annen kommune.
Fordeling av kulturmidler delegeres til rådmannen på grunnlag av skriftlige føringer og 
retningslinjer gitt av sittende hovedutvalg.

Spesielt bemerkes delegasjon til rådmannen som forutsettes videredelegert til 
kommuneoverlege (gjelder saker av ikke prinsipiell betydning):

Lov om helsetjenesten i kommunene av 19.november 1982 nr 66 
Myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern og medisinsk faglig rådgiving som 
kommuneoverlege i samsvar med bestemmelsene i lovens § 4a-3 og § 3-5
Kommuneoverlegen har herunder myndighet til:

- å godkjenne planer/virksomheter hvor vilkårene for godkjenning følger av forskriftene og 
hvor eventuelle skjønnsmessige fastsatte krav er kurante i forhold til gitte retningslinjer. 



Søknader/saker hvor godkjenningsvilkårene vil medføre omfattende konsekvenser for 
søkeren eller annen part i saken, skal forelegges hovedutvalget OO.

- Å gi pålegg i forbindelse med oppfølging av godkjenninger, kontroll av driftsforhold samt 
klager fra publikum på helsemessige og hygieniske miljøulemper, når pålegget er kurant 
forhold til gitte forskrifter/retningslinjer. Pålegg som medfører omfattende konsekvenser 
for de berørte parter skal forelegges hovedutvalget OO.

- Å avgi uttalelse i enkeltsaker som gjelder miljørettet helsevern. Saken må være av faglig art 
og ikke reise spørsmål om prinsipiell art eller politisk karakter.

Forskrifter:
Kommuneoverlegen har herunder bl.a. myndighet til å treffe vedtak etter følgende 
forskrifter:

- Forskrift om vannforsyning og drikkevann av 4. desember 2001, forskriftsbestemmelser 
etter kommunehelsetjenestelovens § 4a-1.

- Forskrift om miljørettet helsevern av 25. april 2003
- Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie- mv av 6. mai 1998.
- Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv av 1. desember 1995
- Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu mv av 13. juni 1996
- Forskrift om røyking på restauranter mv av 15. desember 1995.

Myndigheten omfatter også nye, tilsvarende forskrifter som erstatter nevnte forskrifter. 
Myndigheten gjelder med henvisning til de begrensninger som følger av foregående § 3-1.

Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5.august 1994 nr 55
Myndighet og gjøremål innen smittevern i samsvar med bestemmelsene i lovens § 7-2

Kommuneoverlegen har herunder bl.a. myndighet til
- å kreve taushetsbelagte opplysninger etter § 2-2
- å treffe forholdsregler for uvaksinerte etter § 3-8
- handle på kommunestyrets vegne i hastesaker etter § 4-1
- nedlegge arbeidsforbud etter § 4-2
- vedta obduksjon av avdød person etter § 4-5
- treffe hastevedtak om tvangsundersøkelse etter § 5-2, jfr § 5-8

Lov om psykisk helsevern av 2. juli 1999 nr. 62
Myndighet og gjøremål innen psykisk helsevern som kommuneoverlege og offentlig 
myndighet etter bestemmelsene i lovens § 1-3.
Kommunelegen har herunder myndighet til

- tvungen undersøkelse etter § 3-5
- begjæring om videre undersøkelse etter §3-6
- begjæring om tvungen psykisk helsevern etter § 3-7



 
 

Delegasjon til barnevernleder

Utøve kommunens myndighet i medhold av barnevernloven av 17.juli 1992 nr. 100.

Hovedutvalg for næring, miljø, teknisk

Saker som i utgangspunktet er delegert til det enkelte hovedutvalg, men som medfører 
økonomiske konsekvenser utover vedtatt budsjett for etaten, eller utover budsjettåret/skoleåret 
skal behandles av formannskapet etter en forutgående høring i det aktuelle hovedutvalg.

Alle saker som berører eller er av betydning for mer enn en sektor, men som er av et omfang 
som ikke tilsier behandling i kommunestyret, skal behandles av formannskapet.

A Delegering til hovedutvalget etter lov

Hovedutvalget gis myndighet til å gjøre vedtak innenfor kommunens myndighetsområde med 
hjemmel i lover gitt nedenfor med tilhørende forskrifter, forutsatt at den aktuelle lov ikke 
legger begrensninger for slik delegering.. Hovedutvalget gis videre myndighet til vedta 
kommunes uttalelse i tilfeller hvor avgjørelsesmyndighet er gitt til forvaltningsorganer utenfor 
kommunen. Myndigheten gjelder også med unntak av områder hvor myndigheter lagt til 
interkommunale organer.

Lov om brann- og eksplosjonsvern av 14.juni 2002 nr 20
Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27.juni 2008 nr 71
Plan og bygningsloven av 14.juni 1985 nr 77
Delingsloven av 23. juni 1978 nr 70
Jordloven av 12.mai 1995 nr 23.
Skogbruksloven av 27.mai 2005 nr 31
Konsesjonsloven av 28. november 2003 nr 98, med unntak av hva som er befestet som 
kommunestyrets ansvarsområde.
Odelsloven av 28.juni 1974 nr 58, med unntak av hva som er befestet som kommunestyrets 
ansvarsområde.
Forpaktningsloven av 25.juni 1965 nr 1
Friluftsloven av 28.juni 1957 nr 16
Viltloven av 29.mai 1981 nr 38
Lakse- og innlandsfiskeloven av 15.mai 1992 nr 47
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.juni 1977 nr 82
Forurensningsloven av 13.mars 1981 nr 6



Lov om vassdragsreguleringer av 14.desember 1917 nr 17
Lov om vassdragene av 15. mars 1940 nr. 3
Lov om havner og farvann av 08.juni 1984 nr 51
Vegloven av 21.juni 1963 nr 4
Vegtrafikkloven av 18.juni 1965 nr 4
Naturvernloven av 19. juni 1970 nr. 63
Beiteloven av 16. juni 1961 nr. 12
Hundeloven av 4. juli 2003 nr. 74
Industrikonsesjonsloven av 14.desember 1917 nr. 16
Vannressursloven av 24. november 2000 nr. 82
Matrikkelloven av 17. juni 2005 nr. 101
Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31
Lov om akvakultur av 17. juni 2005 nr. 79
Naboloven av 16. juni 1961 nr. 15
Lov om brann- og eksplosjonsvern av 14.juni 2002 nr 20

B. Delegasjon på ikke lovfesta områder

Ansvarlig for prioritering av budsjetterte vedlikeholdsmidler til kommunale veger
og kommunale bygg.

I samarbeid med Hovedutvalg for oppvekst og Rådet for eldre og funksjonshemmede ivareta 
og følge kommunens trafikksikkerhetsarbeid. Det vises til Plan for trafikksikkerhet vedtatt av 
kommunestyret. 

C.  Delegasjon til rådmannen innenfor ansvarsområde for hovedutvalg NMT

Hovedutvalgets oppgaver i alle saker av kurant karakter delegeres rådmannen, forutsatt at den 
aktuelle lov ikke legger begrensninger på slik delegering. Rådmannen kan videredelegere 
myndighet.

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre søknader om økonomiske virkemidler gitt over 
jordbruksavtalen eller bevilget fra dep., og hvor det er gitt klare retningslinjer for bruk av 
midlene. Videre å gi uttalelse i tilsvarende saker hva myndighet er lagt til organ utenfor 
kommunen. Dette gjelder også på vegne av kommunen å avgi uttalelse i søknader om 
finansiering fra Innovasjon Norge og bygdeutviklingsfondet iNord-Trøndelag.

Drift av kommunale eiendommer og bygninger:

I h.h.t delingsloven av 23. juni 1978 nr 70 opptre på kommunens vegne ved kart- og 
delingsforretninger og kreve utført delingsforretning og kartforretning på kommunens vegne 
når det skjer i samsvar med gyldig vedtak eller godkjent plan, og saken må anses som kurant.



Gjennomføre nye byggeprosjekter og løpende vedlikehold av alle typer tekniske anlegg 
innenfor rammene og retningslinjene som følger av lover og politiske vedtak.

Administrere all utleievirksomhet av kommunale eiendommer i h.h.t. vedtatte retningslinjer eller 
vedtak i bemyndighet organ.

Tildele og selge ubebygd enkelttomt eid av kommunen disponert til boligformål, industri- og 
forretningsformål etter retningslinjer og priser fastsatt av kommunestyret eller bemyndighet 
organ.

På kommunens vegne forestå erverv, salg, makeskifte og pantsetting av eiendom når dette er 
begrunnet i kommunestyrevedtak eller vedtak i bemyndighet organ.

Avgjøre overføring av festerett for tomter.

Plan- og bygningsloven av 14.6.1985 nr.77
Myndighet til å avgjøre kurante enkeltsaker vedr. byggverk, anlegg og eiendom.
Avgjørelsen må ikke medføre dispensasjoner i medhold av lov eller overordnede planer.

Lov om havner og farvann av 8. juni 1984 nr. 51
Myndighet i alle saker av kurant karakter unntatt fastsettelse av havnedistrikt, forskrifter, avgifter 
og vedtak om kommunale tiltak.

Lov om akvakultur av 17. juni 2005 nr. 79
Myndighet til uttalelse på kommunens vegne i kurante saker og i tråd med oversiktsplaner.

Naboloven av 16. juni 1961 nr. 15
Myndighet til å opptre på kommunens vegne angående naboforhold

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.juni 1977 nr 82
Kommunens myndighet i enkeltsaker etter lovens § 5 jfr nasjonal forskrift §5

Friluftsloven av 28.juni 1957 nr 16
Kommunens myndighet i alle saker av kurant karakter. Saker som gjelder regulering av ferdsel, 
sperring av område eller avgift for adgang til friluftsområde regnes ikke som kurant.

Viltloven av 29.mai 1981 nr 38
Tildeling av fellingstillatelser for hjortevilt til enkeltvald og driftsplanområder anses ikke som 
kurant.

Konsesjonsloven av 28. november 2003 nr 98
Myndighet til å bekrefte konsesjonsfrihet etter §§ 4 og 5.

Jordloven av 12.mai 1995 nr 23.



Myndighet til å foreta registreringer og gi oppgaver i medhold av §3

Myndighet til å avgjøre eller gi uttalelse til søknad etter §§ 9 og 12 om omdisponering og 
fradeling av ubebygd og bebygd tomt i kurante saker unntatt fradeling av våningshus, kårhus og 
driftsbygninger med tomt fra landbrukseiendom.

Myndighet til å avgjøre søknad etter §9 om omdisponering av dyrka og dyrkbar mark til 
skogsmark i kurante saker.

Lov om brann- og eksplosjonsvern av 14.juni 2002 nr 20
Kommunens myndighet delegeres til rådmannen, med følgende unntak:
Viktige og prinsipielle saker forutsettes forelagt hovedutvalget for NMT. Herunder 
dokumentasjon av brannvesenet, planer for brannvernarbeidet og årsrapportering.


