SÆRREGLEMENT FOR HOVEDUTVALG FOR NÆRING, PLAN OG
MILJØ
Dette reglement angir bestemmelser når det gjelder hovedutvalgets sammensetning, oppgaver
og myndighet. Bestemmelser når det gjelder hovedutvalgets saksbehandling og forhandlinger
er gitt i fellesreglement for hovedutvalgene.

§ 1 Valg og sammensetning
Hovedutvalg for næring, plan og miljø er opprettet av kommunestyret i medhold av
kommunelovens § 10. Hovedutvalget består av 13 medlemmer, med et antall numeriske
varamedlemmer for hvert parti/gruppe tilsvarende partiets/gruppens antall faste medlemmer
med et tillegg på to. Gjennomgående representasjon skal tilstrebes, og medlemmene velges
fortrinnsvis blant kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer, eller listekandidater.
Kommunestyret velger leder og nestleder. Leder av hovedutvalget bør være medlem av
formannskapet.

§ 2 Ansvar og myndighet
Hovedutvalget skal innenfor sitt ansvarsområde ta initiativ og fremme forslag om den politikk
som skal føres innenfor ansvarsområdet og påse at den vedtatte politikken gjennomføres.
Hovedutvalget skal på eget politikkområde ivareta ombudsrollen gjennom forespørsler i
hovedutvalget og sette på dagsorden de saker hovedutvalget er opptatt av.
Hovedutvalget har ansvar for følgende saksområder:









Næringsutvikling
Bygningsmiljø, tilgjengelighet, arkitektur og estetikk
Avfall, vannforsyning, avløp
Veg- og vegtrafikk, kollektivtransport, gang- og sykkelveger, parkering, parker og plasser
Trafikksikkerhet, støy og forurensning
Vern og forvaltning av naturområder, vassdrag og biologisk mangfold
Miljøspørsmål
Jordbruk, skogbruk og naturressurser

Utvalgets myndighet:
Med unntak for vedtak som etter lov er lagt til kommunestyret, annet politisk organ eller
delegert til rådmannen, skal hovedutvalget ha avgjørelsesmyndighet i følgende saker:
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Myndighet etter plan- og bygningsloven som ikke er tillagt formannskap eller
kommunestyre
Forurensningsloven og forurensingsforskriften
Vegloven
Vegtrafikkloven
Konsesjonsloven
Jordloven og odelsloven
Skogbruksloven
Forpaktningsloven
Forskrift om floghavre
Forskrift om organisk gjødsel
Forskrift om nydyrking
Naturmangfoldloven
Vass- og kloakkavgiftslova
Lov om eierseksjoner
Lov om laksefiske og innlandsfiske
Viltloven
Brann- og eksplosjonsvernloven
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
Matrikkelloven

Hovedutvalget innstiller normalt til kommunestyret i de sakene utvalget selv ikke har
avgjørelsesmyndighet. Ved tvil om saksgang avgjør ordfører i samråd med utvalgslederne.
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