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Oversikt sektorlover med utdrag av lovtekst
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OVERBYGGENDE SEKTORLOVVERK; RELEVANT BÅDE I FORHOLD TIL FORVALTNING AV LNFR-OMRÅDER/UTMARK, FORVALTNING AV
SJØOMRÅDER OG TILRETTELEGGING FOR UTBYGGING
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●
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§ 8.Tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner. (siste avsnitt) Tillatelse i medhold av
første ledd skal ikke innhentes for bygge- og anleggstiltak som er i samsvar med reguleringsplan som
er vedtatt etter denne lovs ikrafttreden. Tilsvarende gjelder for områder som i kommuneplanens
arealdel er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der vedkommende myndighet etter loven her har sagt
seg enig i arealbruken.
§ 9.Undersøkelsesplikt mv.
Ved planlegging av offentlige og større private tiltak plikter den ansvarlige leder eller det ansvarlige
forvaltningsorgan å undersøke om tiltaket vil virke inn på automatisk fredete kulturminner på en
måte som nevnt i § 3 første ledd, jfr. § 8 første ledd.

Forurensingsloven

KLD

Naturmangfoldloven

KLD

Miljøinformasjonsloven

KLD

§ 11. (særskilt tillatelse til forurensende tiltak) (4. avsnitt, 2. setning) Hvis virksomheten vil være i
strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven skal forurensningsmyndigheten bare gi
tillatelse etter forurensningsloven med samtykke fra planmyndigheten.

●

§ 7. (prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12)
Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet,
herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen
etter første punktum skal fremgå av beslutningen.

-

-

§ 20. Retten til å delta i beslutningsprosesser knyttet til utformingen av regelverk, planer og
programmer
(1) Offentlige myndigheter skal i forbindelse med arbeidet med utformingen av regelverk, planer og
programmer som kan ha betydning for miljøet, gi allmennheten mulighet til å komme med innspill.
Dette skal gjøres på stadier og med tidsrammer som sikrer reell mulighet til å påvirke beslutningene.
Allmennheten skal i denne forbindelse gis nødvendig informasjon.
(2) For regelverk, planer eller programmer som kan ha vesentlige konsekvenser for miljøet, skal det
gjennomføres en offentlig høring. Slik høring skal gjennomføres i god tid før saken blir avgjort. Ved

-

-

()

●

II

Lov

Departe- Utdrag fra lovteksten
ment

Tillatelse kan
ikke gis uten
vedtatt
arealplan

Tillatelse kan
gis uten vedtatt arealplan

Vilkår og
føringer for
planlegging
etter PBL

-

-

●

høringen skal det foreligge en redegjørelse for forslagets virkninger for miljøet. Offentlig høring kan
unnlates i den grad:
andre former for medvirkningstiltak vurderes som mer egnet til å ivareta allmennhetens rett til
a)
deltakelse i beslutningsprosessen,
b) høring ikke vil være praktisk gjennomførlig,
c) høring kan vanskeliggjøre gjennomføring av vedkommende sak eller svekke dens effektivitet, eller
d) høring må anses åpenbart unødvendig.
(3) Utkast til meldinger og proposisjoner til Stortinget kan unntas fra offentlig høring.
(4) Avgjørelsen i saken skal offentliggjøres. Av begrunnelsen for avgjørelsen skal det framgå hvordan
kravene i denne bestemmelsen er ivaretatt, og hvordan høringsuttalelser og andre innspill er blitt
vurdert.
(5) Reglene i denne bestemmelsen innskrenker ikke retten til å delta i beslutningsprosesser gitt i
medhold av annen lovgivning.
Folkehelseloven

HOD

§ 6. Mål og planlegging
Oversikten etter § 5 annet ledd skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens
planstrategi. En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien, jf. plan- og
bygningsloven § 10-1.
Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11
fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de
utfordringer kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten etter § 5 annet ledd.

§ 20.Fylkeskommunens ansvar for folkehelsearbeid (1. avsnitt)
Fylkeskommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som
fylkeskommunen er tillagt. Dette skal skje gjennom regional utvikling og planlegging, forvaltning
og tjenesteyting og tiltak som kan møte fylkets folkehelseutfordringer, jf. § 21 annet ledd.
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§ 1. (Lovens formål)
Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre almenhetens rett til ferdsel,
opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende,
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trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.
Jordlova

LMD

§ 1. Føremål
Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt
som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og
dei som har yrket sitt i landbruket.
Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå
samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig
gode løysingar.
Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige
generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta
omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som
grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter.
§ 2. Virkeområde
Denne lova gjeld for heile landet. Føresegnene i §§ 9 og 12 gjeld likevel ikkje for område som:
a)
b)
1.

I reguleringsplan er lagt ut til anna føremål enn )landbruk eller hensynssone som med tilhørende
bestemmelse fastlegger faresone, jf. plan- og bygningsloven § 12-6.
I bindande arealdel av kommuneplan er lagt ut til
bebyggelse og anlegg, eller

landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift der grunnutnyttinga er i samsvar med
2. føresegner om spreidd utbygging som krev at det ligg føre reguleringsplan før deling og utbygging
kan skje.
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Ved vedtak eller godkjenning av kommuneplan eller reguleringsplan kan det gjerast vedtak av
planmyndigheitene om at føresegnene i §§ 9 og 12 skal gjelde for planområda eller avgrensa deler av
dei.
Reindriftsloven

LMD

§ 1. Lovens formål
For det samiske reinbeiteområdet skal loven legge til rette for en økologisk, økonomisk og kulturelt
bærekraftig reindrift med basis i samisk kultur, tradisjon og sedvane til gagn for
reindriftsbefolkningen selv og samfunnet for øvrig. For å nå disse mål skal loven gi grunnlag for en
hensiktsmessig organisering og forvaltning av reindriften. Reindriften skal bevares som et viktig
grunnlag for samisk kultur og samfunnsliv.
Loven skal bidra til sikring av reindriftsarealene i det samiske reinbeiteområdet som reindriftens
viktigste ressursgrunnlag. Ansvaret for sikring av arealene påhviler både innehavere av
reindriftsretten, øvrige rettighetshavere og myndighetene.
Utenfor det samiske reinbeiteområdet skal loven legge forholdene til rette for en økologisk og
økonomisk bærekraftig utnytting av reinbeiteressursene med basis i lokal kultur og tradisjon i de
områder hvor det er gitt tillatelse til reindrift etter reglene i § 8.

Mineralloven

Markaloven (Lov
om naturområder i Oslo
og nærliggende
kommuner)

NFD

KLD

§ 5. Forholdet til annet regelverk (1. setning)
Tillatelser etter denne lov erstatter ikke krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter
annen lovgivning.

●

()

§ 4. Arealformål (1. avsnitt)
Marka er landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område) etter plan- og bygningsloven, med de
presiseringer og unntak som følger av §§ 5 og 6.
§ 6. Kommunale og statlige planer
Igangsetting av arbeid med arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan som vedrører Marka,
krever tillatelse av departementet.
Kommunens endelige vedtak om arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan som vedrører Marka,
må stadfestes av departementet før planen får rettsvirkning etter plan- og bygningsloven.

●

●
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Departementet kan endre kommunens plan dersom det anser det nødvendig for at planen skal være i
samsvar med lovens formål.
§ 9.Tilrettelegging for ferdsel, stier og løyper
Anlegging av stier og løyper krever tillatelse etter denne lov. Anlegging av større løyper krever
tillatelse fra kommunen og reguleringsplan etter plan- og bygningsloven kapittel 12. Ved tvil om
tiltaket krever reguleringsplan kan saken kreves avgjort av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Avgjørelsen kan ikke påklages.
Veiloven

Jernbaneloven

SD

SD

§ 12.Planlegging av riksveg, fylkesveg og kommunal veg skal skje etter reglane om planlegging i planog bygningslova.
§ 13. Departementet gir føresegner om anlegg av offentlig veg (vegnormalar).

●

●

●

●

§ 4. (Anlegg og godkjenning av kjørevei)
Departementet kan fastsette forskrifter om kjøreveiens tekniske utforming for å ivareta hensynet til
en sikker og hensiktsmessig trafikkavvikling.
Planlegging og anlegg av kjørevei skal for øvrig skje etter plan- og bygningsloven.
Kjøreveien skal være godkjent av departementet før den settes i drift.

Energiloven

OD

§ 2-1. (Søknad)
Søknad etter denne lov sendes konsesjonsmyndigheten.
For søknader som omfattes av plan- og bygningsloven kapittel 14 skal konsekvensutredninger
vedlegges søknaden.
Søknaden skal gi de opplysninger som er nødvendig for å vurdere om tillatelse bør gis og hvilke vilkår
som skal settes. Departementet kan fastsette hvilke opplysninger eller undersøkelser søkeren må
sørge for, herunder krav om gjennomføring av ekstern kvalitetssikring. Kreves gjennomføring av
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ekstern kvalitetssikring, skal departementet avgi en uttalelse om behov og konseptvalg før prosjektet
kan meldes og omsøkes.
Samtidig med søknad om kraftverksutbygging etter vassdragslovgivningen skal det som regel
innsendes søknad om bygging av anlegg for produksjon, omforming og overføring av elektrisk energi.
Søknad som tilfredsstiller kravene etter denne paragrafen skal legges ut i Norges vassdrags- og
energidirektorat og i berørte kommuner eller annet høvelig sted i distriktet til gjennomsyn. Ved
utleggelse fastsettes frist for å avgi uttalelse til konsesjonsmyndigheten. Utleggelse kan unnlates når
det finnes ubetenkelig.
Kunngjøring av søknaden, en kort beskrivelse av planene, opplysninger om hvor søknaden er utlagt og
fristen for å gi uttalelse skal rykkes inn i Norsk lysingsblad og i en eller flere aviser alminnelig lest i
distriktet. Søkeren betaler utgiftene ved utleggelse og kunngjøring. Kunngjøring kan unnlates når det
finnes ubetenkelig.
Offentlige organer og andre som tiltaket direkte gjelder, skal få søknaden tilsendt til uttalelse. Ved
utsendelse fastsettes en frist for å avgi uttalelse til konsesjonsmyndigheten. Høring kan unnlates når
det finnes ubetenkelig. Reglene om innsigelse i plan- og bygningsloven §§ 5-4 til 5-6 gjelder så langt
de passer ved behandling av søknader om konsesjon etter § 3-1 i denne lov. De samme organer som
gis innsigelsesrett etter plan- og bygningsloven, gis også klagerett på konsesjonsvedtaket etter
reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Departementet gir nærmere forskrifter om bruk av innsigelse i
konsesjonssaker etter denne lov.
Behandlingen av en søknad etter denne lov kan utsettes i påvente av en energiplan etter § 7-1.
Jordskiftelova
Ikr. 1 jan 2016

LMD

§ 3-17. Føresegner og løyve
Jordskifteløysinga skal ikkje vere i strid med bindande offentlege føresegner om arealbruk.
Nødvendige offentlege løyve skal liggje føre når jordskifteretten tek avgjerd om den endelege
jordskifteløysinga. Jordskifteretten kan søkje om dei løyva som trengst for å setje i verk
jordskiftet.

Innenfor LNF
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§ 3-30. Kompetansen jordskifteretten har
Jordskifteretten kan fordele planskapt netto verdiauke mellom eigedommar som er omfatta av
ein reguleringsplan. Fordelinga kan gjerast dersom planmyndigheita med heimel i plan- og
bygningsloven § 12-7 nr. 13 i reguleringsplanen har gitt føresegn om at planskapt verdiauke skal
fordelast. Planmyndigheita må i reguleringsplanen ha fastsett den geografiske avgrensinga av
området for fordeling.
Ekomloven
(Lov om
elektronisk
kommunikasjon)

SD

Tillatelse kan
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arealplan

Tillatelse kan
gis uten vedtatt arealplan

I byggeområder

§ 12-3. Ekspropriasjon (1., 4. og 6. avsnitt)
Kongen kan gjøre vedtak om eller gi samtykke til ekspropriasjon av eiendomsrett eller bruksrett
til fast eiendom for anbringelse av elektronisk kommunikasjonsnett og utstyr for elektronisk
kommunikasjon.
Eier eller bruksberettiget kan kreve at elektronisk kommunikasjonsnett og utstyr for elektronisk
kommunikasjon flyttes eller fjernes fra eiendommen dersom dette er nødvendig av hensyn til en
hensiktsmessig utnyttelse av eiendommen eller bruksretten. Ved manglende enighet skal kravet
avgjøres ved skjønn. Det samme gjelder eventuelle krav om tilbakebetaling av vederlag mottatt
etter tredje ledd i forbindelse med krav om flytting eller fjerning.
Det kreves særskilt tillatelse etter veglova for å anbringe elektronisk kommunikasjonsnett eller
utstyr for elektronisk kommunikasjon over, under, langs eller nær offentlig veg, når dette er
fastsatt i veglova.

●
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§ 1. Formålet med lova
Denne lova har til formål å fremme ei berekraftig forvaltning av skogressursane i landet med sikte på
aktiv lokal og nasjonal verdiskaping, og å sikre det biologiske mangfaldet, omsyn til landskapet,
friluftslivet og kulturverdiane
§ 1.Føresegnene i lova her gjeld for statsallmenningane.
Kongen kan ta avgjerd om at lova heilt eller delvis skal gjelde også for andre område som tilhøyrer
staten.
For skogsdrift og hogstrettar i skog gjeld lova ikkje.
Rettar i statsallmenningane i kraft av særleg heimel går ikkje inn under lova.
§ 1. (lovens formål)
Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens
produktivitet og artsrikdom bevares.
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Innenfor denne ramme kan viltproduksjonen høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv.
Naturoppsynsloven

KLD

Vannressursloven

OED

§ 2. Oppsynets oppgaver (2. avsnitt)
Departementet kan gi forskrift om at oppsynet skal føre kontroll med overholdelsen av bestemmelser
gitt i medhold av plan- og bygningsloven så langt disse er gitt for å gjennomføre naturmangfoldloven
kapittel VI (utvalgte naturtyper).
§ 20. (samordning av tillatelser)
Vassdragsmyndigheten kan fastsette i forskrift eller i det enkelte tilfelle at det ikke trengs
konsesjon etter loven her for tiltak som
d) Er tillatt i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven
§ 22. (planlegging i vassdrag)

●

()
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Når sentrale offentlige myndigheter har satt i gang samlet planlegging for bruk eller vern av
vassdrag for et større område, kan vassdragsmyndigheten uten videre utsette eller avslå en søknad
om konsesjon som gjelder et vassdrag som inngår i planleggingen. Konsesjon kan bare gis dersom
tiltaket er uten nevneverdig betydning for planleggingen.
Når en plan som nevnt i første ledd er fullført, skal den legges til grunn for behandlingen av søknad
om konsesjon. En søknad som er i strid med planen, kan avslås uten videre. Bare departementet
kan gi konsesjon til vassdragstiltak som kan redusere vannkraften i vassdrag som i planen er
disponert til kraftutbygging.
Samlet planlegging av ulike tiltak innen ett vassdrag bør fortrinnsvis skje etter reglene i plan- og
bygningsloven.
Konsesjonspliktige tiltak i vassdrag må ha konsesjon etter loven her, og konsesjon kan ikke
erstattes av rettslig bindende planer etter plan- og bygningsloven. Vassdragsmyndigheten kan
bestemme at ethvert kraftproduksjonsanlegg med endelig konsesjon etter denne lov uten videre
skal ha virkning som statlig arealplan etter plan- og bygningsloven § 6-4.
Motorferdselloven

KLD

§ 4 a. (forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag)
Motorkjøretøyer kan i utmark og på islagte vassdrag bare brukes i samsvar med forskrift gitt av
departementet.
Departementet kan gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer,
myndighet til i forskrift å fastsette løyper for kjøring med snøscooter på vinterføre. I kommunene
Finnmark og Nord-Troms (kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord)
omfatter myndigheten også adgang til i forskrift å tillate kjøring ut av løypa på islagt vann for å raste.
Løypene skal ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder.
Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller kreve terrenginngrep. Ved
fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet.
Kommunen skal også ta hensyn til naturmangfold, bolig- og hytteområder, landskap, kulturminner og
kulturmiljø og sikkerheten for dem som kjører og andre. Før fastsetting av løypene skal kommunen
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utrede virkningen løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i influensområdet, samt kartlegge og
verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges, og vurdere betydningen av disse områdene opp
mot øvrige friluftslivsområder i kommunen.
Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om løypene og kommunens saksbehandling, herunder
regler om klage på kommunens vedtak om fastsetting av løyper etter andre ledd.
§ 6. (tillatelser etter søknad)
Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy som
ellers ikke kan finne sted etter denne lov eller med hjemmel i loven.
Tillatelse etter første ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. Kommunen kan sette
vilkår for tillatelsen.

Beiteloven

LMD

●

Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.
§ 13. Når kommunen gjer framlegg om det og fylkesmannen har hatt høve til å seia si meining, kan
departementet setja forbod mot all beiting eller beiting med visse slags husdyr i nærare oppgjevne
skogmarkområde i kommunen i tidsrommet 1. oktober - 24. juni eller i ein bolk av dette tidsrommet.
På same måte kan departementet gjeva førerett for beiting i nærare oppgjevne utmarksområde.
●
§ 14. (1. avsnitt)
Når kommunen gjer framlegg om det og fylkesmannen har hatt høve til å seia si meining, kan
departementet setja forbod mot beiting med alle slags dyr heile året. Forbodet kan gjelda for heile
kommunen, eller for ein lut av han, men aldri for bygde- eller statsålmenningar.

Vassdragsreguleringslove
n

OD

§ 5.Søknad om konsesjon til å utføre et reguleringsforetagende i henhold til denne lov skal sendes til
vedkommende departement og i alminnelighet være ledsaget av:
en fuldstændig plan tillikemed fornødne maalinger, grundundersøkelser, forklaringer, tegninger,
a.
beregninger og omkostningsoverslag;
b.

opgave over de fordele, som foretagendet antages at ville medføre, og over størrelsen av den
vandkraft, som derved vil kunne tilveiebringes eller utnyttes;

●
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c. Søknaden skal vedlegges konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven kapittel 14.
d. for reguleringsdammer forslag til reglement for manøvreringen;
e.

fuldstændig opgave over de nytbare faldhøider i vedkommende vasdrag tillikemed opgave over
vandføringsforholdene;

f.

oplysning om, at der har været git alle eiere av nedenfor liggende bruk og vandfald anledning til at ta
del i foretagendet (jfr. § 9);

g. Kongen kan gi nærmere forskrifter om konsesjonssøknadens innhold.
§ 6.
Når en søknad med de opplysninger som anses nødvendige etter § 5 er kommet til departementet,
skal dokumentene legges ut på Norges vassdrags- og energidirektorats kontor og på
kommunekontoret eller annet høvelig sted i distriktet, til ettersyn for dem saken vedkommer.
Søknaden skal sendes berørte kommunale, fylkeskommunale samt statlige myndigheter og
fagetater. Søknaden skal også sendes organisasjoner, sammenslutninger m.v. hvis interesser blir
1. særlig berørt. Samtidig angis at uttalelser må være sendt departementet innen en frist som i
alminnelighet ikke må være kortere enn tre måneder. Reglene om innsigelse i plan- og bygningsloven
§§ 5-4 til 5-6 gjelder så langt de passer ved behandling av søknader om konsesjon etter denne lov. De
samme organer som gis innsigelsesrett etter plan- og bygningsloven, gis også klagerett på
konsesjonsvedtaket etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Departementet gir nærmere
forskrifter om bruk av innsigelse i konsesjonssaker etter denne lov.
Kunngjøring om søknaden med en kortfattet beskrivelse av planene og opplysninger om hvor
dokumentene er utlagt og om fristen for å avgi uttalelser, skal to ganger rykkes inn i Norsk Lysingsblad
og i én eller flere aviser som er alminnelig lest i distriktet.
Søkeren bærer utgiftene ved utleggingen og kunngjøringen.
Utgifter til nødvendig juridisk og annen sakkyndig hjelp som er påløpt etter at melding er lagt ut til
offentlig ettersyn som bestemt i plan- og bygningsloven § 14-2 erstattes grunneiere, rettighetshavere,
kommuner og andre interesserte av søkeren i den utstrekning det finnes rimelig. Avgjørelsen treffes av
departementet. Departementet kan i spesielle tilfelle gi forhåndstilsagn om dekning av utgifter inntil et
bestemt beløp.
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Nødvendige utgifter til kommunal planlegger kan kreves erstattet av søkeren fra det tidspunkt
meldingen er sendt til kommunen, jf. plan- og bygningsloven § 14-2. Avgjørelsen treffes av
departementet.
Alle anførsler som anses av betydning for avgjørelsen av søknaden skal meddeles søkeren, som kan
2. gis frist til å uttale seg. Når konsesjonsmyndighetene finner grunn til det, skal søkerens nye anførsler
forelegges de interesserte til mulig uttalelse innen en fastsatt frist.
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§ 1. Formål
Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av dei
viltlevande marine ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet og å medverke til å sikre
sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna.
§ 6.Generelle vilkår for tildeling av akvakulturtillatelse
Departementet kan etter søknad gi tillatelse til akvakultur dersom:
a)

det er miljømessig forsvarlig,

b) kravene i § 15 om forholdet til arealplaner og vernetiltak er oppfylt,
c) avveiningen av arealinteresser etter § 16 er foretatt, og
d)

det er gitt tillatelser som kreves etter:

- lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet m.v.,
- lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall,
- lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann, og
- lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann.
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om tildeling av akvakulturtillatelse,
herunder krav til søknad og kriterier for innvilgelse av søknad og gi nærmere bestemmelser om
hvilke søknader som skal behandles av fylkeskommunene.
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hel eller delvis stans i tildeling for
bestemte arter i bestemte tidsperioder eller geografiske områder, herunder om at søknader skal
behandles i tildelingsrunder på bestemte tidspunkt.
§ 8.Samordning i saker om etablering av akvakultur
Myndighetene etter denne lov, lovene nevnt i § 6 første ledd bokstav d og kommunen, herunder
som plan- og bygningsmyndighet, plikter å foreta en effektiv og samordnet søknadsbehandling.
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Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om samordning av
søknadsbehandlingen, herunder fastsette tidsfrister for behandling av søknader.
§ 15.Forholdet til arealplaner og vernetiltak
Tillatelse til akvakultur kan ikke gis i strid med:
a) vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven,
b)

vedtatte vernetiltak etter kapittel V i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens
mangfold, eller

c) vedtatte vernetiltak etter lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner.
Tillatelse til akvakultur kan likevel gis dersom det foreligger samtykke fra vedkommende planeller vernemyndighet.
Havne- og
farvannsloven

SD

§ 27.Tiltak som krever tillatelse
Bygging, graving, utfylling og andre tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten
i kommunens sjøområde, krever tillatelse av kommunen hvor tiltaket skal settes i verk. Som tiltak
regnes bl.a. fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer, luftspenn, utdypning, dumping,
akvakulturanlegg, opplag av fartøy, lyskilder, kabler og rør. Kommunen kan ikke gi tillatelse til
tiltak som vil stride mot bestemmelser gitt i eller i medhold av loven her.
Tiltak som nevnt i første ledd som skal settes i verk i hovedled eller biled eller for øvrig utenfor
kommunens sjøområde, krever i stedet tillatelse fra departementet. Det samme gjelder tiltak
som skal settes i verk innenfor kommunens sjøområde, men som kan påvirke sikkerheten eller
fremkommeligheten i hovedled eller biled.
Departementet kan i forskrift fastsette hva slags tiltak som er omfattet av de ulike leddene i
denne paragrafen, og kan videre fastsette at bestemte typer av tiltak som omfattes av første
ledd, i stedet krever tillatelse av departementet. Departementet kan også i det enkelte tilfellet
bestemme at et tiltak som er omfattet av første ledd, i stedet krever tillatelse fra departementet.
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Departementet kan videre i forskrift gi regler om at visse typer tiltak skal være unntatt fra
kravene om tillatelse etter denne paragrafen, dersom tiltaket er meldt til myndigheten etter
loven innen en fastsatt frist før tiltaket settes i verk. Departementet kan også ved enkeltvedtak
unnta et tiltak fra kravet om tillatelse etter denne paragrafen, når tiltaket er meldt til
myndigheten etter loven innen rimelig tid.
§ 32.Samordning av myndighet
Myndigheten etter denne lov og kommunen som plan- og bygningsmyndighet, plikter å foreta en
effektiv og samordnet behandling av søknader om tillatelse.
Tillatelse til tiltak etter dette kapittelet kan ikke gis i strid med vedtatte arealplaner etter planog bygningsloven uten etter dispensasjon fra vedkommende plan- og bygningsmyndighet.
I saker som faller inn under lov om akvakultur av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur
(akvakulturloven), kan departementet helt eller delvis delegere myndighet etter kapittelet her til
Fiskeridirektoratet eller annen offentlig myndighet.
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§ 7-6. Når konsesjon kan gis
Konsesjonen må bare gis når det finnes forenlig med allmenne hensyn. Før avgjørelsen treffes, skal det
være innhentet uttalelse fra vedkommende kommunale og andre myndigheter.
Myndighetene etter denne lov og kommunen som plan- og bygningsmyndighet, skal etter forholdene
foreta en samordnet søknadsbehandling.
Konsesjon for tiltak etter denne lov kan ikke gis i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og
bygningsloven,
Konsesjon til tiltak etter denne lov kan likevel gis i strid med bindende arealplan etter plan- og
bygningsloven dersom det foreligger samtykke fra vedkommende plan- og bygningsmyndighet til
ferdigbehandling av søknaden.
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§ 2. Krav til gravplasser
I hver kommune skal det være en eller flere gravplasser av slik størrelse at det til enhver tid er
ledige graver for minst 3 pst av kommunens befolkning. Departementet gir regler om
gravplassenes utforming og utstyr, jordbunnforhold, gravstørrelser, gravdybder, gravminner,
gravregister og kartverk.
§ 4. Anlegg mv. av gravplass og krematorium
Anlegg, utvidelse, nedleggelse eller annen vesentlig endring av gravplass og bygninger på
gravplass kan ikke skje uten etter tilslutning fra kommunen og med tillatelse fra
bispedømmerådet. Bispedømmerådet kan sette vilkår for tillatelsen.
Anlegg eller vesentlig endring av krematorium kan ikke skje uten tillatelse fra departementet.
Departementet kan sette vilkår for tillatelsen og ellers gi forskrifter om drift og forvaltning av
krematorier.

