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Lovhenvisninger 
 
Listen over lover er ikke uttømmende. Det understrekes at gjeldende forskrifter naturlig følger 
lov, uten at forskriftene er nevnt i delegeringsreglementet. 
 

1. Formannskapet 

1.1. Plan- og bygningslov, LOV-2008-06-27-71 

Formannskapet delegeres myndighet til å utøve kommunens ansvar og fatte vedtak, i henhold 
til loven og dens forskrifter, såfremt det ikke er av prinsipiell betydning eller er delegert til 
andre, herunder: 
  

a) Vedtak om fastsetting av planprogram for vesentlige reguleringsplaner i samsvar med 
§ 12-9, tredje ledd. 

b) Beslutning om å sende forslag til reguleringsplan på høring og utleggelse til offentlig 
ettersyn i samsvar med § 12-10. 

c) Vedtak av mindre reguleringsplaner, med de begrensninger som følger av loven § 12-
12, andre ledd. 

d) Vedtak om ”mindre endringer” eller utfyllinger av reguleringsplan i samsvar med § 
12-14. 

e) Vedtak om midlertidig forbud mot tiltak i samsvar med § 13-1. 
f) Vedtak om dispensasjon fra arealplaner med bestemmelser i samsvar med § 19-4. 
g) Gi pålegg om tilknytning til offentlige vann- og avløpsledninger, jfr §§ 27-1 og 27-2.  

 
1.2. Lov om valg til stortinget, fylkesting og kommunestyrer LOV-2002-06-28-57 

Formannskapet (valgstyret) delegeres myndighet til å velge medlemmer og varamedlemmer 
til stemmestyra og blant disse leder og nestleder. 
 
1.3. Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. LOV-2003-

11-28-98 

Formannskapet delegeres myndighet til å fatte vedtak etter konsesjonsloven, i henhold til 

loven og dens forskrifter: 

a) Ved søknad om konsesjon på tilleggsareal der det er nabointeresser. 

b) Ved søknad om konsesjon på hele eiendommer / gårdsbruk. 

c) Ved søknad om konsesjon som følge av at eier ikke bosetter seg  innen ett-årsfristen. 

 
1.4. Lov om odelsretten og åsetesretten LOV-1974-06-28-58 

Formannskapet delegeres kommunestyrets myndighet etter loven der kommunen har 

avgjørelsesmyndighet, samt til å gi uttalelse i saker hvor kommunen ikke har 

avgjørelsesmyndighet. 

 
1.5. Lov om jord (jordlova) LOV-1995-05-12-23 

Formannskapet utøver kommunens ansvar og fatter vedtak etter jordloven, i henhold til loven 
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og dens forskrifter: 

a) Ved rasjonalisering av eiendom, § 12 
b) Ved fradeling av bebygd areal over 2 dekar, § 12 
c) Ved omdisponering og fradeling av ubebygd areal over 2 dekar, §§ 9 og 12 

 
1.6. Lov om skogbruk og skogvern LOV-2005-05-27-31 

Formannskapet delegeres myndighet til å gi uttalelse i saker hvor kommunen ikke har 
avgjørelsesmyndighet. 
 
1.7. Lov om motorferdsel i utmark LOV-1977-06-10-82 

Formannskapet delegeres myndighet etter loven med unntak av det som er delegert til andre. 
 
1.8. Lov om friluftslivet LOV-1957-06-28-16 

Formannskapet delegeres myndighet etter loven herunder: 
a) Gi løyve til avgift ved adgang til friluftsområder, § 14. 

 
1.9. Lov om stadnamn LOV-1990-05-18-11 

Formannskapet delegeres myndighet etter loven. 
 
1.10. Lov om viltet LOV-1981-05-29-38 

Den myndighet kommunestyret har etter loven, delegeres til formannskapet.  
 

2. Rådmannen 

2.1. Plan- og bygningslov LOV-2008-06-27-71 

Kommunestyrets myndighet i følgende saker delegeres rådmannen: 
a) Beslutning om kunngjøring av planoppstart og kunngjøring av forslag til planprogram 

som legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med § 12-9, andre ledd. 
b) Inngå avtale om å overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til 

områderegulering i samsvar med § 12-2, andre ledd. 
c) Vedtak om ”små endringer” av reguleringsplan i samsvar med § 12-14, andre ledd. 
d) Beslutning om samtykke til behandling av plan- og byggesak i felles prosess i samsvar 

med § 12-15. 
e) Vedtak om dispensasjon fra arealplaner med bestemmelser i enkle og kurante saker so 

ikke er av prinsipiell betydning, eller har nevneverdige negative konsekvenser for 
berørte parter eller interesser i samsvar med § 19-4. 

f) Gi uttalelse på vegne av kommunen som planmyndighet ved spørsmål om overføring 
av planforberedelse til statlig eller regional myndighet i samsvar med § 3-7. 

 
 
2.2. Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) LOV-2005-06-17-101 

Rådmannen delegeres kommunestyrets myndighet etter loven til å: 
a) Møte på vegne av kommunen ved kart- og delingsforretninger. 
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b) Rekvirere kartforretning på kommunens vegne. 
 
 
2.2.1. Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. LOV-2003-

11-28-98 

Rådmannen delegeres kommunestyrets myndighet etter loven som ikke er delegert til 
formannskapet og som ikke er av prinsipiell karakter. 
 
2.3. Lov om odelsretten og åsetesretten LOV-1974-06-28-58 

Rådmannen delegeres kommunestyrets myndighet etter loven som ikke er delegert til 
formannskapet og som ikke er av prinsipiell karakter. 
 
2.4. Lov om jord (jordlova) LOV-1995-05-12-23 

Rådmannen delegeres kommunestyrets myndighet etter loven som ikke er delegert til 
formannskapet og som ikke er av prinsipiell karakter. 
 
2.5. Lov om skogbruk og skogvern LOV-2005-05-27-31 

Rådmannen delegeres kommunestyrets myndighet etter loven. 
 

2.6. Lov om viltet LOV-1981-05-29-38 

Rådmannen delegeres kommunestyrets myndighet etter loven som ikke er delegert til 
formannskapet og som ikke er av prinsipiell karakter. 
 

2.7. Lov om forpakting (forpaktingslova) LOV-1965-06-25-1 

Rådmannen delegeres kommunestyrets myndighet etter loven til å: 
a) Vurdere om forpaktingsavtale strir mot lovens bestemmelser, § 4. 
b) Avgjøre om det skal holdes skjønn, § 11. 

 
2.8. Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) LOV-1981-

03-13-6  

Rådmannen delegeres myndighet til å: 
a) Gi pålegg om tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av forurensninger, jfr 

§ 7. 
b) Kreve utbedring eller omlegging av stikkledninger, § 22. 
c) Kreve slamavskiller utkoblet, § 26. 
d) Pålegge forretningsdrivende og arrangører av tilstelninger forsvarlig håndtering av 

søppel, § 35. 
e) Pålegge opprydding av avfall som er etterlatt eller oppbevart i strid med loven, § 37. 
f) Gi pålegg om bistand ved akutt forurensning, § 47. 
g) Begjære offentlig påtale ved forsettlig eller uaktsom forurensning, §§ 78 og 79. 

 
2.9. Lov om  hundehold (hundeloven) LOV-2003-07-04-74 

Rådmannen delegeres kommunestyrets myndighet etter lovens § 9. 
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2.10. Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven) LOV-1965-06-18-4 

Rådmannen delegeres kommunestyrets myndighet etter loven til å: 
a) Avgjøre saker om fartsgrenser på kommunal vei, § 6. 
b) Vedta særlig forbud mot eller regulering av trafikk på kommunal vei, § 7. 

 
2.11. Veglov LOV-1963-06-21-23 

Rådmannen delegeres kommunestyrets myndighet etter loven til å: 
a) Opptre som veistyresmakt for kommunale veier i kurante saker, § 9. 
b) Fastsette bompengeavgifter for private veier, § 56. 

 
2.12. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen LOV-2009-12-18-131 

Rådmannen delegeres myndighet til å fatte de vedtak som er nødvendige for å yte de 
tjenestene som loven forutsetter. 
 
2.13. Helse- og omsorgstjenesteloven LOV-2011-06-24-30 

Rådmannen delegeres myndighet til å fatte de vedtak som er nødvendige for å yte de 
tjenestene som loven forutsetter. 
 
2.14. Helsepersonelloven LOV-1999-07-02-64 

Rådmannen delegeres myndighet til å fatte de vedtak som er nødvendige for å yte de 
tjenestene som loven forutsetter. 
 
2.15. Psykisk helsevernloven LOV-1999-07-02-62 

Rådmannen delegeres myndighet til å fatte de vedtak som er nødvendige for å yte de 
tjenestene som loven forutsetter. 
 
2.16. Folkehelseloven LOV-2011-06-24-29 

Rådmannen delegeres myndighet til å fatte de vedtak som er nødvendige for å yte de 
tjenestene som loven forutsetter. 
 
2.17. Lov om pasient- og brukerrettigheter LOV-1999-07-02-63 

Rådmannen delegeres myndighet til å fatte de vedtak som er nødvendige for å yte de 
tjenestene som loven forutsetter. 
 
2.18. Smittevernloven LOV-1994-08-05-55 

Rådmannen delegeres myndighet til å fatte de vedtak som er nødvendige for å yte de 
tjenestene som loven forutsetter. 
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2.19. Helseberedskapsloven LOV-2000-06-23-56 

Rådmannen delegeres myndighet til å fatte de vedtak som er nødvendige for å yte de 
tjenestene som loven forutsetter. 
 

2.20. Kjønnslemlestelsesloven LOV-1995-12-15-74 

Rådmannen delegeres myndighet til å fatte de vedtak som er nødvendige for å yte de 
tjenestene som loven forutsetter. 
 

2.21. Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven) LOV-1973-03-09-14 

Rådmannen delegeres kommunestyrets myndighet til å føre tilsyn med at reglene i § 12 
overholdes, jfr lovens § 13. 
 
2.22. Lov om barneverntjenester (barnevernloven) LOV-1992-07-17-100 

Rådmannen delegeres myndighet til å fatte de vedtak som er nødvendige for å yte de 
tjenestene som loven forutsetter. 
 
2.23. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv (alkoholloven) LOV-198-06-02-27 

Rådmannen delegeres myndighet til å: 
a) Avgjøre søknad om ambulerende skjenkebevilling. 
b) Avgjøre søknad om skjenkebevilling for enkelt anledning. 
c) Godkjenne lokaler for salg og skjenking. 
d) Overdra bevilling ved personskifte. 
e) Godkjenne utvida skjenketid for enkelt anledning. 
f) Engasjere kontrollør. 
g) Ettergi bevillingsavgift dersom det foreligger billighetsgrunner eller avgiften anses 

som uerholdelig. 
h) Myndigheten til å fastsette bevillingsgebyrer i henhold til alkohollovens § 7-1. 

 
2.24. Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) LOV-1997-06-13-55 

Rådmannen delegeres myndighet til å: 

• Gi serveringsbevilling, § 3. 

• Utvide åpningstida ved enkelt anledning, § 15. 

• Sette bevilling ut av kraft, § 18. 

• Tilbakekalle en bevilling, § 19. 
 
2.25.  Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen (opplæringsloven) LOV 

1998-07-17-61 

Rådmannen delegeres myndighet til å fatte de vedtak som er nødvendige for å yte de 
tjenestene som loven forutsetter. 
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2.26.  Lov om barnehager (barnehageloven) LOV-2005-06-17-64 

Rådmannen delegeres myndighet til å fatte de vedtak som er nødvendige for å yte de 
tjenestene som loven forutsetter. 
 
2.27.  Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) LOV-2009-06-19-95 

Rådmannen delegeres myndighet til å fatte de vedtak som er nødvendige for å yte de 
tjenestene som loven forutsetter. 
 
2.28.  Almindelig borgerlig Straffelov (straffeloven) LOV-1902-05-22-11 

Rådmannen delegeres myndighet til å anlegge søksmål i kurante saker etter loven. 
 


