
 

Utdrag fra Strand kommunes delegasjonsreglement vedtatt av 
kommunestyret 17.06.2015: 
 
 

FORVALTNINGSUTVALGET 

Forvaltningsutvalget skal ha 9 medlemmer med rangerte varamedlemmer for den enkelte liste. 
Medlemmene og varamedlemmene oppnevnes av kommunestyret på det konstituerende møte 
etter hvert valg. Medlemmene skal fortrinnsvis være medlemmer av kommunestyret. Det skal 
også oppnevnes leder og nestleder.  

 
Forvaltningsutvalget skal ha følgende hovedfunksjoner: 

- Planutvalg. Kommunestyret er etter den nye plan- og bygningsloven §3-3 kommunen 
sitt planutvalg, Forvaltningsutvalget er imidlertid kommunestyret sitt underutvalg i 
plansaker, se det som fremgår under. 
Lovutvalg. Forvaltningsutvalget er kommunen sitt lovutvalg og gis myndighet til å ta 
avgjørelse i saker der kommunen med hjemmel i lover og forskrifter gjør vedtak om 
løyver, pålegg og rådighetsinnskrenkninger, så langt dette ikke spesielt er lagt til andre 
organ eller til rådmannen. 
Hastekompetanse. Forvaltningsutvalget gis hastekompetanse i samsvar 
kommunelovens §13 
 
 
Forvaltningsutvalget skal behandle følgende saker etter plan- og bygningsloven:  
Behandle kommuneplanens arealdel og gi innstilling til formannskapet 

- Behandle reguleringsplaner og gi innstilling til kommunestyret 
- Behandle klager på avslag om dispensasjoner m.v. Dersom tidligere vedtak 

opprettholdes, sendes saken videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse 
- Behandle klager på reguleringsplaner. Dersom klagene ikke tas til følge, oversendes 

disse til fylkesmannen. Dersom klagene tas til følge helt eller delvis, oversendes disse til 
kommunestyret for endelig behandling 

- Behandle og avgjøre søknader om å gi dispensasjoner fra arealdel til kommuneplan, 
reguleringsplan og bebyggelsesplan slik det fremgår av lovens kapittel 19. Kan delegeres 
videre til administrasjonen helt eller delvis 

- Behandle og avgjøre saker om mindre reguleringsendringer etter plan- og 
bygningslovens §12-14. Kan delegeres videre til administrasjonen helt eller delvis. 
 
Andre saker som forvaltningsutvalget skal behandle: 

- Myndighet til å fatte vedtak om deling av landbrukseiendom, se jordloven 12 
- Myndighet til å gi konsesjon for salg/erverv av landbrukseiendom slik konsesjonsloven 

tilsier 
- Myndighet til å gi dispensasjon fra boplikten, se konsesjonslovens §5 og odelslovens §27 
- Klagebehandling i alle saker etter særlov som ikke er lagt til annet organ (les: 

klageutvalget) 
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Aktuelle lover: 
Brann- og eksplosjonsvernloven, delingsloven, dyrevernloven, forvaltningsloven, 
forpaktningsloven, forurensningsloven, havneloven, naboloven, jordloven, kommuneloven, lov 
om kommunale vass- og kloakkavgifter, kommunehelsetjenesteloven, konsesjonsloven, lakse- og 
innlandsfiskeloven, odelsloven, plan- og bygningsloven, skogbruksloven, straffeloven, 
vegtrafikkloven, viltloven m.fl. 
 

 


