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Dato: 13.01.2020

Presisering av ansvarsområder mellom Teknisk og Plan og bygg
Følgende delegasjon gjelder fra rådmannen til henholdsvis teknisk sjef og plan- og
bygningssjef:
Teknisk sjef
Plan- og bygningsloven:
- Kapitel 15. Innløsning og erstatning
- Kapitel 16. Skjønn § 16-12
- Kapitel 17. Utbyggingsavtaler
- Kapitel 18. Opparbeidelsesplikt og refusjon for utgifter til vei, vann og avløp mv.
§ 18-3 til og med 18-12
- Kapitel 27, følgende paragrafer:
- § 27-1. Vannforsyning
- § 27-2. Avløp
- § 27-3. Tilknytning til eksisterende private anlegg
- Kapitel 32. Ulovlighetsoppfølging, delegeres til teknisk sjefs saksområde.
Ulovlighetsoppfølging skal gjennomføres i saker vedrørende pålegg om tilknytning til
offentlig vann og avløp, pbl. § § 27-1, 27-2 og 27-3, og eventuelle andre vedtak etter planog bygningsloven som håndteres av Teknisk. Delegert myndighet avgrenses mot saker
som hører under bygningsmyndigheten.
Vegloven:
- Kommunens myndighet etter vegloven med tilhørende forskrifter.
Vegtrafikkloven:
- Kommunens myndighet etter vegtrafikkloven § 5.
Forurensningsloven:
- Kapittel 4. Særlige regler om avløpsanlegg m.v.
- § 29. Krav til anlegg for behandling av avfall
- § 30. Kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v.
- § 31. Håndtering av spesialavfall
- § 32. Håndtering av næringsavfall
- § 32 a. Mottaksanlegg for avfall fra skip
- § 33. Gjenvinning og annen behandling av avfall
- § 34. Avfallsgebyr
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- § 35. Avfall i samband med utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder m.v.
- § 36. Avfall langs offentlige veier m.v.
- § 37, 2. ledd. Pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding.
- Kap. 6. Akutt forurensning
- § 43. Kommunal beredskap
- § 46. Akutt forurensning
Forurensningsforskriften:
- Kapittel 1. Tiltak for å motvirke fare for forurensing fra nedgravde oljetanker
- Kapittel 15. Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann
- Kapittel 15A. Påslipp
- Kapittel 16. Kommunale vann- og avløpsgebyrer
Brann- og eksplosjonsvernloven:
- Kommunens myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende
forskrifter.
Plan- og bygningssjef
Plan- og bygningsloven:
- Kapittel 1 til og med kapittel 14.
- Kapittel 16, men ikke 16-12. Skjønn.
- Kapittel 18; §§ 18-1 og 18-2.
- Kapittel 19 til og med kapittel 27, men ikke
- § 27-1. Vannforsyning, 2. ledd
- § 27-2, unntatt 2. og 3. ledd
- § 27-3. Tilknytning til eksisterende private anlegg.
- Kapittel 28 til og med 34
Forurensningsloven:
- § 28. Forbud mot forsøpling.
- § 37, 1. ledd. Pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding – avfall
- § 49. Opplysningsplikt
Forurensningsforskriften:
- Kapittel 2. Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider
- Kapittel 4. Anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt
Etter annet lov- eller forskriftsverk:
- Forskrift 04.07.2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav.
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