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Oversikt over kommunens lovpålagte 
oppgaver og tjenester 
Denne listen er hentet manuelt fra databasen Nasjonal tjenestekatalog. Nasjonal tjenestekatalog er 
en kunnskapsbase med oversikt over kommunens plikter og oppgaver overfor innbyggere og 
næringsliv. Katalogen består av ca 220 tjenester. Hver tjeneste er bygget opp av en strukturert 
beskrivelse over hva tjenesten er, hvem den passer for, hvordan å få den, osv. 

I følgende oversikt har vi hentet tittel, ingressen og en henvisning til relevant lov eller forskrift. 

1. Kommunens lovpålagte velferdstjenester 
Følgende kommunale oppgaver er velferdstjenester som kommunen yter enkeltinnbyggere 
eller rettigheter som gjelder for alle innbyggere. Noen av tjenestene må man søke om, og 
kommunen fatter enkeltvedtak. Andre tjenester ligger implisitt i et tjenesteområde, men er 
lovpålagt og kommunen har ikke mulighet til å fjerne tjenesten. 

Avlastning 
Avlastning er et tilbud til enkeltpersoner eller familier som har tunge omsorgsoppgaver. Avlastning 
skal bidra til at omsorgsyteren får et liv med god helse og tid til ferie og fritid. 
Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven. Se blant annet 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende 
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-8 Tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver 
Barnehage – et trygt og godt barnehagemiljø 
Barna skal ha det trygt og godt i barnehagen, se frem til å gå i barnehagen og oppleve å være en del 
av fellesskapet. 
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt barnehageloven §§ 41, 42 og 43. 
Barnehageplass 
Du har rett til barnehageplass når barnet ditt er over ett år. Du må søke kommunen om plass i 
barnehage. 
Kommunen har plikt til å sørge for denne tjenesten. 
Se spesielt 
Barnehageloven § 16, § 17 og § 18. 
Barnevernloven § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier 
Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen § 3, § 3a - § 3f. 
Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage. 
Barnevernstjenesten (hjelpetiltak) 
Trenger ditt barn hjelp? Barnevernet kan hjelpe barn og støtte familier på mange måter. 
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt barnevernloven kapittel 4 og § 6-5. 
Barnevernstjenesten (melding) 
Vil du melde fra om barn som har det vanskelig eller blir utsatt for omsorgssvikt? 
Se barnevernloven §§ 4-2, 4-3, 6-4, 6-7 og 6-7a. 
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Bibliotek 
Et bibliotek er både en møteplass og et sted for lesing eller stille arbeid. På biblioteket kan du bruke 
og låne bøker, lydfiler og filmer. 
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt folkebibliotekloven § 2, § 4 og § 5. 
Borgerlig vielse 
Skal du gifte deg borgerlig? Da kan du kontakte oss for å bestille tid og lokaler. Gå også inn på 
skatteetaten.no for å sende inn de nødvendige skjemaene. 
Dette er en lovpålagt tjeneste. 
Se spesielt ekteskapsloven kapittel 1 og §§ 11, 12, 12a, 13, 14. 
Bostøtte 
Bostøtte er en hjelp for deg som har lave inntekter og høye boutgifter. Du må søke kommunen om 
bostøtte. 
Husbanken/kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. 
Brukermedvirkning i skolen 
Alle elever har rett til å medvirke og påvirke egen skolehverdag. Alle foreldre har rett til å medvirke 
gjennom råd og utvalg. 
Dette er en lovpålagt rettighet for elever og foresatte. Se spesielt: Opplæringslova kapittel 11 og § 
9A-8. 
Brukerstyrt personlig assistanse 
Brukerstyrt personlig assistanse er et tilbud om praktisk hjelp til personer med nedsatt 
funksjonsevne. Det at ordningen er brukerstyrt betyr at du som mottaker får større mulighet til å 
styre tjenestene og hverdagen selv. 
Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og 
brukerrettighetsloven. Se blant annet Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 og § 3-8 Pasient- og 
brukerrettighetsloven § 2-1a og 2-1d 
Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende med demens 
Er du pårørende til en med demens som bor hjemme, kan du søke kommunen om 
dagaktivitetstilbud. 
Dette er en lovpålagt tjeneste. 
Se spesielt helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 7 og pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a. 
Den kulturelle skolesekken 
Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som skal gi alle skoleelever mulighet til å 
oppleve kunst og kultur av alle slag. 
Eldreomsorg - verdighetsgarantien 
Mottar du tjenester fra den kommunale eldreomsorgen, skal du så langt det er mulig få et verdig 
tjenestetilbud som er tilpasset dine individuelle behov. Du har rett til selvbestemmelse og skal møte 
respekt for den du er og for din livsførsel. 
Dette er en lovpålagt rettighet. Se spesielt: 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2 
Verdighetsgarantiforskriften. 
Ergoterapi 
Ergoterapi er en behandling som hjelper deg å få bedre funksjonsnivå. Ergoterapi er en del av 
kommunehelsetjenesten og tjenesten er gratis. 
Ergoterapi er en del av kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Se også pasient- og 
brukerrettighetsloven § 1-3 og  kapittel 7. 
Familievernkontor 
Er det vansker eller kriser i din familie kan du få behandling og rådgiving fra et familievernkontor. 
Se spesielt barnelova § 51 Kven skal møte til mekling og ekteskapsloven § 26 Mekling mv.  
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Farlig avfall 
Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall, men leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon. 
Dette er en lovpålagt tjeneste, se avfallsforskriften kap. 11. Vedlegg 1 til kapittel 11 definerer hvilke 
avfallstyper som er farlig avfall. 
Fastlege 
Alle har rett til å være knyttet til en navngitt, allmennpraktiserende lege – en fast lege å forholde seg 
til. 
Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se blant annet 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2 
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1c og kapittel 7. 
Forliksråd 
Alle kommuner har et forliksråd. Forliksrådet kan hjelpe deg å løse en konflikt enkelt, hurtig og billig. 
Se rettsgebyrloven § 7, domstolloven §§ 27 og 28, tvisteloven kapittel 6 og rettsgebyrforskriften § 3-
2. 
Fosterhjem / Å være fosterhjem 
Har du en stabil livssituasjon og har lyst til å være fosterforelder kan du søke i din kommune. 
Se spesielt barnevernloven § 4-22 og § 6-10. 
Fyrverkeri - søknad om avfyring 
Har du noe å feire? Da kan du avfyre et festlig fyrverkeri, men først må du ha tillatelse fra 
brannvesenet, grunneieren og politiet. Les og følg bruksanvisningen nøye. 
Brann- og eksplosjonsvernloven 
Fysioterapi 
Fysioterapi er en del av vårt helsetilbud. Dersom du har dårligere funksjonsevne på grunn av alder, 
sykdom eller en skade, kan våre fysioterapeuter hjelpe deg.  Fysioterapeuter undersøker, behandler 
og gir opptrening. 
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskrift om habilitering og rehabilitering § 7 og 8. 
Se også folketrygdloven § 5-8, pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og kapittel 7 og forskrift for 
sykehjem § 2-1. 
Gravferd 
Å besørge en gravferd innebærer som regel å ta kontakt med et gravferdsbyrå som tar seg av alt det 
praktiske. 
Dersom ingen sørger for gravferden, skal den besørges av kommunen der avdøde hadde sin bopel. 
Se gravferdsloven §§ 9, 10 og 13 og kapittel 2. Se også folketrygdloven kap. 7 og 
prisopplysningsforskriften § 15. 
Gravplass 
Har du bopel i kommunen har du rett til fri gravplass der, men det eksisterer også andre rettigheter 
og krav du må ta hensyn til. Kirkelig fellesråd forvalter kommunens gravplasser, men det er 
kommunen som bevilger pengene til driften. 
Gravferdsloven 
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring 
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring 
Retten til gratis opplæring er gitt i opplæringsloven § 2-15. 

Grunnskoleopplæring for voksne 
Alle voksne som av en eller annen grunn mangler grunnskoleopplæring har rett til å få gratis 
opplæring. 
Se spesielt opplæringslova § 4A-1 Rett til grunnskoleopplæring for vaksne 
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Helse- og omsorgstjenestetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente 
Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, 
har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester på lik linje med alle andre. 
Dette er lovpålagte tjenester. Se: 
Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 3 - Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester 
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1b Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten 

Helse- og omsorgstjenestetilbud til innsatte i fengsel 
Innsatte i fengsel har rett til de samme helse- og omsorgstjenestene som den øvrige befolkningen. 
Kommunen har ansvar for helsetjenesten i fengsel som en del av den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-9. 

Helsestasjon 
Helsestasjonen er et helsetilbud for deg som er gravid eller for barn mellom 0-5 år og deres foreldre. 
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2 
Smittevernloven § 3-8 
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7 
Forskrift om helsestasjon og skolehelsetjenesten. 
Helsestasjon for ungdom 
Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud for ungdom. Helsestasjonen har taushetsplikt og du 
trenger ikke bestille time. 
Kommunen plikter å tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og unge under 20 år. Se 
spesielt  
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-2, § 3-3 
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7 
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 5, § 6 og § 7. 
Hjemmehjelp 
Du skal få den hjelp og trygghet du trenger, uansett alder eller funksjonsnivå. Hjemmehjelp er et 
tilbud til deg som fortsatt vil bo hjemme, men trenger hjelp til rengjøring eller handling. 
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 

Hjemmekompostering av matavfall 
Ønsker du å hjemmekompostere matavfall, inngår du en egen avtale med kommunen. 
Hjemmesykepleie 
Hjemmesykepleie er helsehjelp som gis hjemme hos pasienten. Du må søke kommunen om 
hjemmesykepleie. 
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2. Se også pasient- og 
brukerrettighetsloven kapittel 7. 
Hjemmeundervisning 
Foreldre kan velge å undervise sine egne barn, men opplæringen skal inneholde det samme som 
opplæringen på en skole. Kommunen fører tilsyn. 
Opplæringsloven §§ 2-1, 2-13 og 14-3 
Individuell plan - koordinering av helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester 
Du har rett til å få en individuell plan hvis du mottar flere typer helse- og omsorgstjenester fra 
kommunen over lang tid. 
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se: 
Barnevernloven § 3-2a 
Psykisk helsevernloven § 4-1 
Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 7 og § 7-1 
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7 
Lov om sosiale tjenester i NAV kap. 4 
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Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 
Forskrift om habilitering og rehabilitering § 22 
Forskrift om individuell plan i NAV 
Innbyggerforslag 
Alle har rett til å fremme et forslag til kommunestyret eller fylkestinget. Innbyggerforslag er en 
demokratisk rettighet for alle.  
Se kommuneloven § 12-1 Innbyggerforslag. 
Innsynsrett i offentlige dokumenter 
Alle innbyggere, næringsdrivende og media kan be om innsyn i kommunens offentlige informasjon. 
Innsynrett er en rett til å se offentlige dokumenter og all offentlig informasjon som er lagret. Det 
finnes regler som begrenser denne retten, men alle saksdokumenter skal i utgangspunktet være 
åpne for innsyn. 
Arkivlova 
Miljøinformasjonsloven 
Offentleglova 
Introduksjonsprogram for innvandrere 
Introduksjonsprogrammet er en startpakke til deg som nylig er blitt bosatt i en kommune. Når du har 
gjennomført programmet skal du ha fått opplæring og kompetanse som gjør at du kan søke jobb og 
bli økonomisk selvstendig. 
Dette er en lovpålagt oppgave for kommunen. Se spesielt integreringsloven kapittel 4 og 5 og § 47 
om klage. 
Jakt og fangst 
Jakt er også en måte å regulere viltbestanden på. Kommunen vedtar mål for utviklingen av 
bestandene av elg, hjort, og rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e). 
Kommunen har myndighet til å forvalte bestanden av elg, hjort og rådyr. Se spesielt: 
Forskrift om forvaltning av hjortevilt. 
Jaktvald og fellingstillatelse 
Et vald er et område hvor det skal jaktes. Retten til å jakte tilhører grunneieren, men valdet hvor 
jakten skal foregå, må godkjennes av kommunen. 
Kommunen er myndighet for godkjenning av jaktvald og for fellingsavgift. Se spesielt 
Forskrift om forvaltning av hjortevilt om kommunens godkjenning av jaktvald 
Forskrift om kommunale viltfond om fellingsavgiften. 
Jegerprøven 
Vil du jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven. Kommunen arrangerer elektronisk 
eksamen. 
Kommunen har myndighet til å gjennomføre jegerprøveeksamen. Se spesielt  
Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 10. 
Karakterer - klageadgang 
Er du misfornøyd med karakteren din? Du har rett til å klage på alle karakterer som skal stå på 
vitnemålet. Skolen skal informere både deg og foreldrene dine om klageretten og klagefristen. Hvis 
du trenger det, skal skolen hjelpe deg å klage. 
Forskrift til opplæringslova, kapittel 5 Klage på vurdering 
Klage på helse- og omsorgstjenester 
Som pasient eller pårørende har du rett til å klage på en tjeneste du får. Du kan også varsle om 
alvorlige hendelser direkte til Statens helsetilsyn. 
Les om saksbehandlingen i klagesaker i pasient- og brukerrettighetsloven §§ 7-4 og 7-4a. 
Les om retten til å klage eller varsle: pasient- og brukerrettighetsloven § 7-6. 



 
 

kf.no Nasjonal tjenestekatalog  

Kommunal planlegging - medvirkning 
Når kommunen du bor i planlegger utbygging eller verning, har du som innbygger rett til å si din 
mening. Kommunen skal sørge for å få innspill fra sine innbyggere. 
Se spesielt plan- og bygningsloven kap. 5 Medvirkning i planleggingen. 
Krisesenter 
Har du blitt utsatt for vold og trenger et sted å bo, eller noen å snakke med, noen du kan stole på? Du 
kan ta direkte kontakt med et krisesenter, og alle ansatte har taushetsplikt. 
Dette er en lovpålagt tjeneste etter krisesenterlova. 
Kvalifiseringsprogram 
Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til deg som ikke greier å delta i arbeidslivet, men som heller 
ikke har en medisinsk diagnose som gir deg rett til trygd.  
Kvalifiseringsprogrammet er en lovpålagt oppgave som kommuner tilbyr de som fyller vilkårene i 
loven. Se sosialtjenesteloven §§ 29-40. 
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 
Legemiddelassistert rehabilitering skal hjelpe pasienter som er avhengige av narkotika til å bedre sin 
livskvalitet og hindre overdose. 
Dette er en lovpålagt tjeneste som spesialisthelsetjenesten gir i samarbeid med kommunen. 
Legevakt 
Legevakten skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. 
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet 
 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2 
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7. 
Leirskole og skoleturer 
Leirskole er en skoletur med overnatting som er en del av opplæringen i grunnskolen. 
Undervisningen vil i stor grad foregå utendørs, enten på fjellet eller ved sjøen der leirskolen ligger. 
Se opplæringslova §§ 2-3, 2-15, 10-9 og 13-7b. 
Leksehjelp i grunnskolen 
Alle elever på barne- og ungdomsskolen har rett til å få leksehjelp på skolen. Antall timer med 
leksehjelp kan variere fra trinn til trinn. 
Kommunen plikter å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen. 
Se 
Opplæringslova § 10-9 Politiattest og § 13-7a Plikt for kommunen til å ha tilbod om leksehjelp 
Forskrift til opplæringslova kap. 1A Leksehjelp for elevar i grunnskolen 
Midlertidig botilbud 
Kommunen skal hjelpe deg med å finne et midlertidig sted å bo hvis du ikke har et sted å sove og bo 
neste døgn. 
Denne tjenesten er lovpålagt. Se lov om sosiale tjenester i NAV § 27 Midlertidig botilbud 
Miljøinformasjon 
Alle har rett til opplysninger fra kommunen om forhold som har betydning for miljøet. 
Dette er en lovpålagt plikt for kommunen. Se miljøinformasjonsloven § 5 og kapittel 3. 
Miljøplager eller -risiko (melding om) 
Har du helseplager eller utsettes for helserisiko som knytter seg til forhold i omgivelsene, kan du 
melde fra om dette til kommunen. 
Se spesielt 
folkehelseloven kap. 3 - Miljørettet helsevern 
tobakksskadeloven § 25 Røykeforbud i lokaler og transportmidler 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag 
Bruk av motorkjøretøy i utmark er ikke tillatt uten tillatelse fra kommunen. 
Se blant annet naturmangfoldloven § 7 og småbåtloven §§ 38, 39 og 40. 
Se også motorferdselsloven § 4, 4a og § 5, havne- og farvannsloven §§ 7 og 8, og plan- og 
bygningsloven §§ 11-7, 11-11 og 12-7. 
Musikk- og kulturskole - opptak 
Musikk- og kulturskole er et tilbud til skoleelever. Skolen drives og eies av kommunen. 
Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud 
til barn og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod. 
Omsorgslønn 
Omsorgslønn er en lønn fra kommunen til deg, dersom du utfører omsorgsarbeid som kommunen 
ellers ville gjort. 
Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Det vil si at kommunen må bevilge midler til 
omsorgslønn på budsjettet. På den annen side vil den enkelte omsorgsyter ikke ha noen automatisk 
rett på å få omsorgslønn. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 Kommunens ansvar overfor 
pårørende. 
Omsorgsovertakelse av et barn 
I noen alvorlige situasjoner er det best for barnet å bo et annet sted enn hjemme. Det kan være at 
barnevernets hjelpetiltak ikke fungerer eller at barnet har store atferdsproblemer. Barnevernet kan 
da skaffe barnet et midlertidig hjem i en institusjon eller et fosterhjem. 
Se spesielt barnevernloven § 4-12 - § 4-19. 
Opplæring for beboere i asylmottak 
Er du nyankommet asylsøker skal du få opplæring i det norske samfunn, lover, regler, verdier og 
kultur. 
Hvis du er over 18 år og bor på asylmottak har du plikt til å delta i opplæringen. 
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se integreringsloven § 5. 
Opplæring for elever med hørselshemming 
Elever med hørselshemming har lik rettighet til opplæring og et godt skolemiljø som alle andre barn.  
Dette er en lovpålagt oppgave. Se spesielt 
Folketrygdloven § 10-7 
Barnehageloven § 38 
Opplæringsloven § 9a-2, 2-6, 3-9 
Opplæring for elever som bruker alternativ kommunikasjon (ASK) 
Elever med talevansker har rett til å få tilpassede kommunikasjonsformer i opplæringen. 
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt: 
Opplæringsloven §§ 1-3, 2-16, 3-13, 4A-13 
Opplæring i hjemmet ved langvarig sykdom 
Når en elev har langvarig fravær på grunn av sykdom, kan eleven ha rett til å få opplæring i sitt eget 
hjem. Skolen vil gjøre en vurdering ut ifra elevens tilstand og forventet fravær. 
Se 
Opplæringsloven § 2-2, kapittel 5 
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger 
Som nyankommet innvandrer skal du få opplæring i norsk språk og norsk samfunn slik at du og din 
familie kan få fotfeste i nytt land, komme inn på arbeidsmarkedet og få økonomisk selvstendighet. 
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt integreringsloven Kapittel 6. 
Opplæring til elever som er blinde eller sterkt svaksynte 
Elever som er blinde eller har sterkt nedsatt syn, har rett til opplæring i punktskrift/blindeskrift for at 
de skal få samme mulighet som normalt seende til å utvikle seg og lære.  
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Elevene har også rett til nødvendig opplæring i å ta seg frem på skolen, til og fra skolen og i 
hjemmemiljøet. 
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt  
opplæringslova §§ 2-14 og 3-10 
forskrift til opplæringslova §§ 1-1 og 1-3. 
Ordensreglement i skolen 
Et ordensreglement inneholder regler for oppførsel på skolen og hva som skjer ved brudd på reglene. 
Kommunen skal gi forskrift om ordensreglement for grunnskoler. 
Se spesielt opplæringslova § 9A-10 og § 9A-11. 
PP-tjenesten 
PP-tjenesten er kort for pedagogisk-psykologisk tjeneste og hjelper skolen med å gi tilpasset 
opplæring til elevene. 
Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste. 
Se: 
barnehageloven § 33 Pedagogisk-psykologisk tjeneste 
opplæringslova § 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste 
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede 
Hvis du av forskjellige grunner har vansker for å gå, kan du få en tillatelse som gir deg rett til å 
parkere på parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede. 
Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. 
Se forskrift om parkering for forflytningshemmede og parkeringsforskriften § 33. 
Permisjon fra grunnskoleopplæring 
Du har mulighet til å søke om permisjon fra grunnskoleopplæring for barnet ditt, men det er ikke 
alltid du vil få fri. 
Se opplæringslova § 2-11 første og andre ledd. 
Personvern – dine rettigheter 
Som innbygger har du rettigheter til dine egne personopplysninger som brukes av kommunen. Blant 
annet har du rett til å få vite hva kommunen har av informasjon om deg og hva de opplysningene 
brukes til. 
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se: 
Rett til innsyn, personvernforordningen artikkel 15 
Rett til retting, personvernforordningen artikkel 16 
Rett til sletting, personvernforordningen artikkel 17 
Rettigheter ved automatiserte avgjørelser, personvernforordningen artikkel 22. 
Personvernombud 
Personvernombudet har et spesielt ansvar for at reglene om personvern følges. Alle kommuner har 
et personvernombud. 
Dette er en lovpålagt tjeneste. 
Se Personvernforordningen artikkel 37, 38 og 39. 
Psykiske helsetjenester 
Hvis du har psykiske vansker eller lidelser, har kommunen ulike tilbud som skal styrke din evne til å 
mestre livet. Det kan være hjelp til å finne sosiale aktiviteter, råd og veiledning til både deg og dine 
pårørende, samtalegrupper med mer. 
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2. 
Renovasjon 
Det er kommunen som tømmer husholdningsavfall fra der du bor. Som eier av en eiendom betaler 
du kommunen et renovasjonsgebyr. 
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Dette er en lovpålagt tjeneste. Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver 
ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren. 
Se 
Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall 
Retten til tolk i helsetjenesten 
Alle som har begrensede norskkunnskaper, har rett til tolk når de mottar helsetjenester.  
Se 
forvaltningsloven § 11e (forbud mot bruk av barn som tolk) 
pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 3 Rett til medvirkning og informasjon 
Returordninger for avfall 
Det finnes ulike returordninger for ulike typer av avfall som skal gjenvinnes. 
Kommunen er pliktig til å ta imot visse typer avfall. Se blant annet 
Forurensningsloven kapittel 5 
Avfallsforskriften kapittel 1, 2, 3, 5 og 14. 
Rusmiddelavhengige - tiltak 
Misbruker du eller er avhengig av alkohol eller andre rusmidler, kan du få hjelp til å komme bort fra 
avhengigheten. 
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1. 
Rådgiving i skolen 
Alle elever i grunnskole og videregående skole har rett til rådgivning om utdanning og 
yrkesmuligheter. 
Se forskrift til opplæringslova kap. 22 Retten til nødvendig rådgiving. 
Skolefritidsordning (SFO) 
Har du barn i 1. til 4.-klasse kan du søke om plass for barnet i skolefritidsordningen (SFO). 
Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se spesielt § 13-7 Skolefritidsordninga. 
Se også forskrift til opplæringslova §§ 1B-1 til 1B-3. 
Skolehelsetjeneste 
Skolehelsetjenesten finnes på alle skoler og er et sted du kan gå for å få en helseundersøkelse eller 
for å snakke med noen. Alle elever blir tatt godt imot og tjenesten har taushetsplikt. 
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og forskrift om helsestasjons- 
og skolehelsetjenesten § 6. 
Skolemiljøet - Det fysiske miljøet 
Skolen har en aktiv plikt til å passe på at skolen har et godt miljø, både fysisk og sosialt. 
Se spesielt 
friskolelova § 2-4 Krav til skoleanlegg og skolemiljø 
opplæringslova Kapittel 9A 
Skolemiljøet - Mobbing 
Det er ikke lov til å plage andre. Når noen blir plaget på skolen eller på vei til eller fra skolen, skal 
skolen stoppe det øyeblikkelig.  
Se spesielt opplæringslova kapittel 9A og friskolelova § 2-4. 
Skoleskyss 
Bor du over en viss avstand fra skolen eller har du en særlig farlig eller vanskelig skolevei, har du rett 
til å få skyss til og fra skolen. 
Fylkeskommunen/kommunen plikter å sørge for denne tjenesten, jf. opplæringslova §§ 7-1, 7-2, 7-3 
og 13-4. Se også friskolelova § 3-7  og kapittel 10 i forskrift til opplæringslova. 
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Skolestart 
Vanligvis starter barna i skolen når de er 6 år. Det er mulig å søke om tidligere eller utsatt skolestart 
for barnet ditt. 
Se spesielt opplæringslova § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring 
Skoletilhørighet 
Alle elever tilhører en skole. Som regel bestemmes tilhørigheten utfra hvor eleven bor. 
Se spesielt opplæringslova § 8-1 Skolen 
Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring eller vurdering med karakter 
En elev kan søke om å slippe sidemålsundervisning eller å slippe å bli vurdert med karakter i skriftlig 
sidemål. 
Se forskrift til opplæringslova §§ 1-11 og 3-22. 
Sosialtjenester for innsatte i fengsel 
Innsatte i fengsel har rett til å søke om å få sosialtjenester på lik linje med andre i kommunen. 
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt barnevernloven § 4-4 - hjelpetiltak for barn og 
barnefamilier og lov om sosiale tjenester i NAV §§ 17, 18 og 19. 
Spesialpedagogisk hjelp til barn 
Også barn som ikke har begynt på skolen enda kan få hjelp i for eksempel språklige eller sosiale 
ferdigheter. Dette kalles spesialpedagogisk hjelp for barn i barnehagealder. 
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se Barnehageloven § 31 
Spesialundervisning 
Spesialundervisning er en tilpasset form for opplæring som kan bli gitt til elever som trenger det.  
Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se opplæringslova kap. 5 Spesialundervisning 
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område 
Får du ikke et tilfredsstillende utbytte av det vanlige, tilpassede opplæringstilbudet for voksne på 
grunnskolens område, har du rett til spesialundervisning. 
Opplæringslova § 4A-2 og kapittel 5 
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever 
Elever med annet morsmål enn norsk og samisk kan få egen opplæring i norsk inntil de har 
tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. 
Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. 
Se 
friskolelova § 3-5 
opplæringslova § 2-8 og § 3-12 
forskrift til opplæringslova kapittel 5  
Startlån bolig 
Startlån er lån til etablering av din første bolig. Du kan søke kommunen om startlån. 
Forskrift om lån fra Husbanken 
Støtte til pårørende 
Er du pårørende til en pasient med psykiske lidelser eller rusmiddelproblemer? Er du familie til et 
barn med nedsatt funksjonsevne? Er du pårørende med omsorgsoppgaver og trenger avlastning? 
Helsepersonell har plikt til å tilby tjenester spesielt for pårørende. 
Se spesielt helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende. 
Støttekontakt 
Mange personer trenger støttekontakt. Det kan være på grunn av funksjonshemming, alder eller 
fordi de har lite sosialt nettverk. En støttekontakt kan ta deg med ut på ulike arrangementer eller 
besøke deg hjemme. Støttekontakt er et kommunalt tilbud. 
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2. 
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Svangerskapsomsorg 
Alle gravide har rett til svangerskapsomsorg hos jordmor på helsestasjon. Du kan velge om du vil gå 
til din fastlege eller jordmor. Tilbudet er gratis, og skal sørge for at du får råd og veiledning, slik at 
både du og barnet har det best mulig. 
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2 
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 
Sykehjem - avlastningsopphold 
Hvis du er omsorgsperson for en som er pleietrengende, kan du ha rett til avlastningsopphold for 
pasienten på sykehjem.  
Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten, se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2. 
Sykehjem - korttidsopphold 
Trenger du opptrening etter sykdom eller nærmere utredning, kan du søke om korttidsopphold på 
sykehjem. 
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 3. 
Sykehjem - langtidsopphold 
Sykehjem er et heldøgns omsorgstilbud for deg som er pleietrengende, med behov for medisinsk- og 
sykepleiefaglig oppfølging og stell gjennom døgnet. 
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 og § 3-2a 
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7. 
Tannhelsetjeneste 
Kommunen kan gi støtte til tannbehandling etter pasient- og brukerrettighetsloven 
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling 
Tekniske hjelpemidler - utlån 
Er du funksjonshemmet eller har vært operert eller utsatt for skade eller sykdom, kan du få låne 
tekniske hjelpemidler. Kommunen dekker utlån ved kortere behov. 
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se  
Folketrygdloven kap. 10  
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2  
Forskrift om habilitering og rehabilitering § 9 og § 22 
Tilskudd til etablering i egen bolig 
Du kan søke kommunen om tilskudd til å finansiere kjøp av en bolig. Tilskuddet er ment for deg som 
har lav inntekt og som ikke kommer inn på boligmarkedet. 
Se spesielt § 14 i bostøtteloven. 
Tilskudd til tilpasning av bolig 
Hvis du har nedsatt funksjonsevne kan du søke om tilskudd til små eller store ombygginger og 
tilpasninger av boligen din. Kommunen kan hjelpe deg med mulighetene som finnes for å finansiere 
tilpasning av boligen din. 
Se spesielt § 15 i bostøtteloven. 
Tilskudd til utredning og prosjektering 
Har du eller andre i husstanden nedsatt funksjonsevne og trenger å gjøre tilpasninger i boligen, kan 
du søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført for eksempel av arkitekt. Kommunen 
behandler søknaden. 
Se spesielt § 15 i bostøtteloven. 
Tuberkuloseundersøkelse 
Kommer du fra land der tuberkulose er utbredt, har du plikt til å gjennomgå en 
tuberkuloseundersøkelse. 
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Undersøkelsen er en del av de smittevernplanene kommunen er pålagt å ha. 
Ulykkesforsikring for elever 
Blir en elev utsatt for en ulykke, dekkes dette som regel av en egen kommunal ulykkesforsikring. 
Kommunen og fylkeskommunen plikter å sørge for ulykkesforsikring for elevene. Eleven har de 
samme rettigheter ved et forsikringsoppgjør som andre forsikringstakere. Se forsikringsavtaleloven 
del B om personforsikring og forskrift til opplæringslova kap. 8 Ulykkesforsikring for elevar. 
Vaksine 
Du har rett til å få vaksinering mot smittsomme sykdommer. Det er kommunens helsetjeneste som 
står for tilbudet. 
Kommunen plikter å tilby denne tjenesten. Se 
helse- og omsorgstjenesteloven § 1-1 og § 3-1 
smittevernloven kapittel 3  
Veivedlikehold 
Du kan melde fra til kommunen hvis du oppdager hull i veien, manglende gatelys eller manglende 
brøyting. 
Se spesielt forurensningsloven § 81 Forurensningsmyndighetene og veglova kap. III Planlegging, 
anlegg og vedlikehold av veg 
Økonomisk rådgivning 
Har du problemer med å betale regninger eller gjelden din? Kommunen kan hjelpe deg med råd og 
veiledning. 
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se: 
 
Gjeldsordningsloven § 1-5 Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer 
Lov om sosiale tjenester i NAV § 17 Opplysning, råd og veiledning 
Økonomisk sosialhjelp 
Du kan få økonomisk hjelp av kommunen hvis du ikke klarer å forsørge deg selv. 
Dette er en lovpålagt tjeneste. 
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2. Tjenester eller oppgaver hvor kommunen er myndighet 
Følgende tjenester ytes av kommunen som myndighet, for eksempel forurensningsmyndighet 
eller bygningsmyndighet. De gir plikter til kommunens innbyggere eller til lokalt næringsliv. 

Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei 
En avkjørsel er området mellom en offentlig vei og privat eiendom. Skal du bygge eller flytte en 
avkjørsel fra kommunal vei, må du søke kommunen om tillatelse. 
Hvis området ikke er regulert eller avkjørsel ikke inngår i kommuneplanens arealdel eller i 
reguleringsplanen, se vegloven (§§ 40-43) med forskrifter. Se ellers plan- og bygningsloven § 27-4. 
Avløp - offentlige avløpsanlegg 
Det er kommunen som har ansvar for god vannkvalitet og sikring av avløp. Alle boliger, hytter og 
virksomheter må enten være tilkoblet det offentlige avløpssystemet eller ha et privat renseanlegg 
som er godkjent av kommunen. 
Plikten til å være tilknyttet offentlig avløpssystem framgår av § 27-2 i plan- og bygningsloven. 
Bolig - oppføring av ny bolig 
Skal du oppføre ny bolig på egen tomt, må du søke kommunen om tillatelse. 
Se spesielt i plan- og bygningsloven § 20-1 (Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene), kap. 
21 (Krav til innhold og behandling av søknader) og kap. 29 (Krav til tiltaket). 
Bompenger - privat vei 
Det er ikke lov til å sette opp bom på en privat vei uten samtykke fra kommunen. Kommunen velger 
også størrelsen på bomavgiften. 
Se spesielt veglova § 56. 
Brannvern og tilsyn 
Er du eier av byggverk har du plikt til å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og 
begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke. Kommunen fører tilsyn med bygget. 
Dette er en lovpålagt plikt for eiere av virksomheter. Se spesielt:  
Brann- og eksplosjonsvernloven § 19 og kapittel 7. 
Bruksendring 
Bruksendring er å ta i bruk rom eller bygninger på en ny måte, for eksempel om du vil gjøre en bod 
om til soverom. Du må søke kommunen om bruksendring. 
Se 
Plan- og bygningsloven § 20-9, kapittel 21 og kapittel 29 
Byggesaksforskriften § 2-1 og § 4-4 
Byggteknisk forskrift kapittel 9 
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon 
Hvis din eiendom grenser til kommunal vei, har du ikke lov til å bygge, plante, sette opp gjerde eller 
annet som begrenser sikten langs veien. 
Kommunen er vegmyndighet for kommunale veier. Se spesielt: 
Vegloven §§ 29, 30, 31, 32 og 37. 
Driftsbygning i landbruket 
Hvis du skal oppføre en driftsbygning på din gårdseiendom må du søke kommunen om tillatelse. 
Se 
Plan- og bygningsloven § 20-1, § 20-2, § 20-4 og kapittel 29 
Byggesaksforskriften § 3-2 og § 7-6. 
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak 
Eier du en eiendom med jordbruksareal har du plikt til å sørge for at jorda drives i hele eiertiden, 
enten selv eller til en som leier arealet, men du kan søke om fritak. 
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Se jordlova §§ 8 og 8a 
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt 
Du kan søke om å få betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt, men det skal foreligge særlige 
grunner for å få det. 
Se spesielt eiendomsskatteloven § 3 og § 25. 
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt 
Du kan klage over skattetaksten, som er den verdien huset/eiendommen er satt til. 
Eigedomsskattelova § 3, § 8A-3 og § 19. 
Eiendomsskatt - krav om omtaksering av eiendom 
Du kan kreve omtaksering av eiendommen, som vil si at du krever at eiendomsskatten takseres på 
nytt. 
Eigedomsskattelova § 3 og § 8A-3 
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse 
Du kan søke om å få nedsatt eller ettergitt eiendomsskatten hvis det har oppstått forhold som gjør 
det svært urimelig å innkreve den. 
Se spesielt eiendomsskatteloven § 3 og § 28. Se også kommunens egne vedtekter om eiendomsskatt. 
Eierseksjonering/reseksjonering 
Seksjonering er å dele en eiendom i flere bruksenheter.  Du kan f.eks. søke om å gjøre en del av en 
bolig om til leilighet. Reseksjonering er en ny oppdeling av en eiendom som allerede er seksjonert. 
Du må søke kommunen om seksjonering eller reseksjonering. 
Se spesielt § 12, § 13 og § 14 i eierseksjonsloven. 
Se blant annet matrikkellova § 6 Krav om oppmålingsforretning før matrikkelføring 
Etablererprøven for serveringsvirksomhet 
Etablererprøven skal bidra til å sikre at daglig leder har de nødvendige grunnkunnskaper om 
økonomistyring og lovgivning som er av betydning for drift av serveringssteder. 
Se serveringsloven § 5 Krav om etablererprøve 
Familiebarnehage - etablering og drift 
Ønsker du å starte en familiebarnehage er det flere krav som stilles, og du må ha godkjenning av 
kommunen. 
Se spesielt forskrift om familiebarnehager. 
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
Brann- og feiervesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg så ofte det er behov for det. 
Det er ditt ansvar som bygningseier å sikre adkomst til og på taket. 
Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se også brann- og eksplosjonsvernloven § 11 
Brannvesenets oppgaver og forskrift om brannforebygging § 17. 
Film og video - konsesjon for framvisning 
Det er ikke tillatt å vise film i næringsøyemed uten tillatelse fra kommunen. 
Film- og videogramlova 
Forhåndskonferanse 
Forhåndskonferanse er en frivillig ordning der du som tiltakshaver (byggherre) og kommunen kan 
møtes for å avklare forutsetninger for byggetiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen. 
Se  
Plan- og bygningsloven § 21-1 Forhåndskonferanse 
Byggesaksforskriften § 6-1 Forhåndskonferanse 
Forurenset grunn - bygging og graving 
Skal du bygge eller grave på en eiendom må du sjekke om grunnen kan være forurenset før du setter 
i gang arbeidet. Noen typer terreng er mer utsatt enn andre, for eksempel der det tidligere har vært 
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industri eller avfallsdeponi. 
Sjekk din eiendom og ta kontakt med kommunen. 
Se forurensningsforskriften Kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider og 
Vedlegg 1 Normverdier. 
Se spesielt § 2-6 i forurensningsforskriften om kravene til tiltaksplan. 
Fradeling av eiendom 
Ønsker du å dele en tomt eller opprette en festegrunn, må du søke kommunen. 
Se spesielt plan- og bygningsloven 
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning/melding 
Ønsker du å starte eller å overta en frisørsalong, hud- og fotpleiesalong, tatoverings- og 
hulltakingsvirksomhet mv., må du enten få godkjennelse av kommunen eller sende en melding til 
kommunen. 
Forvaltningsloven 
Folkehelseloven kap. 3 
Smittevernloven § 7-1 
Forskrift om hygienekrav for frisørvirksomhet m.v. 
Strålevernforskriften §§ 36, 37 og 38 
Fyrverkeri - handel og oppbevaring 
Ønsker du og din virksomhet å selge fyrverkeri i klasse II og III, må du ha tillatelse av kommunen.  
Se forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 1-3 for definisjon av fyrverkeri klasse I-IV. Se 
også kapittel 9 Handel. 
Gjødsling av skog - tilskudd 
Gjødsling av skog vil bidra til økt karbonopptak og er et viktig klimatiltak. Skogeiere kan få dekket 40 
% av kostnadene til gjødsling. Kommunen behandler søknaden 
Se § 4 i forskrift om miljøtiltak i skogbruket. 
Grensejustering 
En grensejustering er en mindre endring av grensen mellom to eiendommer. Kommunen hjelper deg 
med dette. 
Se  
Matrikkellova § 16 Grensejustering og § 9 Kven som kan krevje matrikkelføring av ny 
matrikkeleining o.a. 
Matrikkelforskriften § 34 Grensejustering 
Jordlova § 12 Deling  

Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon 
Du kan søke om erstatning for produksjonssvikt som er forårsaket av klimatiske forhold. Kommunen 
behandler søknaden. 
Jordlova 
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom 
Hvis du arver, kjøper eller mottar fast eiendom som gave, må du normalt søke om konsesjon, som er 
tillatelse til å overta eiendommen. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller 
andre arealer. Hensikten med konsesjonsreglene er å sikre bosetting. Det er kommunen som avgjør 
søknader om konsesjon. 
Kunnskapsprøven - alkoholloven 
Alle virksomheter som søker om skjenkebevilling, må utnevne en styrer og en stedfortreder som må 
bestå en kunnskapsprøve om alkoholloven. 
Se alkoholforskriften kapittel 5  Kunnskapsprøve. 
Landbrukseiendom - deling 
Å dele en eiendom betyr å endre eiendommens grenser. Dersom eiendommen brukes eller kan 
brukes til jordbruk eller skogbruk, må du søke kommunen om godkjenning.  



 
 

kf.no Nasjonal tjenestekatalog  

Se spesielt jordlova § 9 Bruk av dyrka og dyrkbar jord og § 12 Deling. 
Landbruksvei - bygging 
Hvis du planlegger bygging eller ombygging av en landbruksvei på din eiendom må du få godkjenning 
av kommunen. 
Når hovedformålet med veien er landbruk, dvs. at mer enn 50 % av veiens nytteverdi tillegges 
landbruksrelatert virksomhet, skal søknaden behandles etter forskrift om planlegging og godkjenning 
av veier for landbruksformål. Når veiens hovedformål ikke tillegges landbruksrelatert virksomhet, 
behandles søknaden etter plan- og bygningsloven.   
Legionellasmitte - forebyggende tiltak 
Eier du en virksomhet som kan spre legionellabakterier, skal du sende melding til kommunen ved 
oppstart og ved utvidelser eller endringer, og eventuelt ta mikrobiologiske prøver. 
Meldeplikten er hjemlet i lov om folkehelsearbeid § 10. Se også arbeidsmiljøloven § 4-1, 
folkehelseloven kap. 3 og plan- og bygningsloven § 29-6. 
Matrikkel - retting 
Du kan kreve å få rettet, endret eller tilføyd opplysninger i matrikkelen (Norges offisielle register over 
fast eiendom). Du fremsetter krav om retting overfor kommunen. 
Se  
Matrikkellova § 26 Retting av opplysningar i matrikkelen og sletting av matrikkeleining 
Matrikkelforskriften § 10 Retting, endring eller tilføying av opplysninger i matrikkelen mv. 
Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen 
Har du en virksomhet eller en tjeneste som er åpen for offentligheten og omfatter en form for 
oppholdsmulighet, hygiene og pleie, bad eller bruk av vann? Da har du meldeplikt ved oppstart og 
eventuelle endringer.  
Myndigheten til kommunen er lovpålagt. Se spesielt folkehelseloven § 10 - Meldeplikt og 
godkjenning og kap. 3 - Miljørettet helsevern 
Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket 
Hvis du eier en landbrukseiendom og planlegger utvikling kan du søke om tilskudd til investering eller 
bedriftsutvikling i landbruket. Kommunen kan gi veiledning til hvordan å fylle ut søknaden. Det er 
også kommunen som vurderer prosjektrapporten og ferdigstilling av prosjektet. 
Forskrift om midler til investering mv. i landbruket 
Mindre byggetiltak på bebygd eiendom 
Vil du bygge en terrasse, garasje eller et tilbygg? Du kan bygge selv uten å bruke fagkyndige. Men 
avhengig av størrelsen må du søke om tillatelse fra kommunen. 
Se spesielt plan- og bygningsloven § 20-2, kap 21 (Krav til innhold og behandling av søknaden), kap 29 
(Krav til tiltaket) og byggesaksforskriften kap. 3. 
Nabovarsel - byggesak 
Nabovarsel er et varsel om et planlagt byggeprosjekt. Det  skal sendes til både naboer og gjenboere 
før søknad om bygging sendes til kommunen. 
Se  
Plan- og bygningsloven § 21-3 Nabovarsel 
Byggesaksforskriften § 5-2 Varsel til naboer og gjenboere 
Nydyrking av arealer til jordbruksformål 
Dersom du ønsker å dyrke nye areal til jordbruksformål, må du søke kommunen om godkjenning.  
Se spesielt jordlova § 11 Drift av jordbruksareal, nydyrking og driftsvegar 
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd 
Du som er skogeier kan søke om en rekke tilskudd som skal stimulere til økt verdiskapning i skogen, 
samtidig som biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner blir ivaretatt og videreutviklet. 
Forskrift om miljøtiltak mv. i skogbruket 
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Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning 
Landbruksmyndighetene kan gi forskjellige pålagte oppgaver som skal hindre sykdom og skade hos 
planter og dyr. Du kan søke om erstatning for økonomiske tap i forbindelse med gjennomføring av 
offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon. 
Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg 
Oppmålingsforretning 
Trenger du å klarlegge og beskrive eiendomsgrenser og rettigheter til fast eiendom må du kontakte 
kommunen for oppmålingsforretning. 
Se  
matrikkellova Kapittel 7 Oppmålingsforretning 
matrikkelforskriften Kapittel 7 Rekvisisjon og fullføring av oppmålingsforretning 
plan- og bygningsloven § 20-1. 
Produksjonstilskudd i jordbruket 
Driver du med bevaringsverdig landbruk, har kulturlandskap, dyr på beite, eller produserer mat? Da 
kan du få produksjonstilskudd for å sikre aktivt og bærekraftig jordbruk. Kommunen behandler 
søknaden 
Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket 
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd 
Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Kommunen 
er normalt den instansen som fatter vedtak om tilskudd. 
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag 
Dersom du ønsker å utvikle et område eller en eiendom som ikke er regulert, kan du fremme et 
privat forslag til detaljregulering. 
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt  
plan- og bygningsloven §§ 4-1, 4-2, 4-3, 5-1, 12-8, 12-9, 12-10 og 12-11 
forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl. 
Reklameskilt langs vei 
Du må søke om tillatelse til å sette opp skilt langs kommunal vei av hensyn til trafikksikkerheten. Skilt 
på løs fot som plasseres på fortau, i kjørebanen eller på veikanten, er forbudt.  
Se veglova §§ 33 og 57, vegtrafikkloven § 5 og plan- og bygningsloven § 30-3. 
Salgsbevilling for alkohol 
For å kunne selge alkohol i butikk må du søke kommunen om salgsbevilling. 
Se spesielt 
Alkoholloven §§ 1-3, 1-6, 1-7, 1-7a, 1-7b og 1-7c. 
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer) 
Eier du to eller flere eiendommer (matrikkelenheter) i samme kommune, kan du kreve å få dem 
sammenslått til én eiendom. 
Se  
Matrikkellova § 18 Samanslåing av eksisterande matrikkeleiningar 
Matrikkelforskriften Kapittel 10 Sammenslåing 
Selvbygger 
Ønsker du å bygge ditt eget hus eller hytte selv? Da må du søke kommunen og få godkjenning som 
selvbygger. 
Se  
Byggesaksforskriften § 6-8 Selvbygger 
Serveringsbevilling 
For å kunne drive et serveringssted, må du søke kommunen om serveringsbevilling. 
Bevillingsplikt for omreisende serveringsvirksomheter 
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Sikring og rehabilitering av bygg 
Når boligen eller et næringsbygg blir skadet av brann, flom eller en annen akutt hendelse, skal 
kommunen gjøre det mulig å komme raskt i gang med sikring og rehabilitering av bygget. 
Byggesaksforskriften § 4-4 Unntak for nødvendige sikringstiltak etter akutte hendelser, § 5-2, § 7-1. 
Skjenkebevilling 
Driver du et serveringssted og ønsker å servere alkohol, må du søke kommunen om skjenkebevilling. 
Se spesielt: 
Alkoholloven §§ 1-3, 1-7, 1-7a, 1-7b og 1-7c. 
Skjenkebevilling - ambulerende / for en enkelt anledning 
Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt 
begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling. 
Se alkoholloven § 1-6 andre avsnitt, § 4-5 og § 8-9. 
Skogplanting - tilskudd 
Er du skogeier kan du få tilskudd til nyplanting på hogstfeltene. Kommunen behandler søknaden. 
Se § 4 i forskrift om miljøtiltak i skogbruket og § 5 i forskrift om bærekraftig skogbruk 
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 
Du kan søke kommunen om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. 
Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se jordlova §§ 3 og 18. Se også forskrift om tilskudd 
til spesielle miljøtiltak i jordbruket. 
Tilskudd til Den norske kirke 
Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt. Tilskuddet skal brukes til bygging, vedlikehold og 
drift av kirkebygg. 
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt trossamfunnsloven § 14. 
Tilskudd til drenering - søknad 
Som eier av jordbruksareal kan du søke om tilskudd til drenering. For planerte arealer kan det også 
gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet. Kommunen fatter vedtak om søknaden. 
Forskrift om tilskudd til drenering 
Tilskudd til idrettsanlegg 
Vil du bygge en sandvolleyballbane, en ballbinge eller en klatrevegg? Du kan søke kommunen om 
tilskudd til å bygge et idrettsanlegg eller et uteområde beregnet for fysisk aktivitet. 
Tilskudd til skogsdrift med taubane eller hest 
Eier du skog som ligger i bratt terreng kan du få tilskudd til taubane eller hest for å få flyttet 
tømmeret. Du må søke kommunen om tilskudd. 
Se spesielt § 7 i forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket. 
Tobakkssalg - registrering og internkontroll 
Hvis du eier eller er daglig leder for et sted som selger tobakk, må du registrere virksomheten i 
Tobakkssalgsregisteret. 
Registeret gir kommunen oversikt over alle salgssteder og kommunen vil føre tilsyn med 
salgsstedenes internkontroll og hvordan dere forebygger salg av tobakksvarer og e-sigaretter til 
mindreårige. 
Tobakkssalgsforskriften 
Utslippstillatelse 
Hvis du eier en bolig eller en hytte som ikke er tilknyttet det kommunale avløpsanlegget, må du søke 
kommunen om utslippstillatelse. 
Se forurensningsloven § 22 krav til utførelse av avløpsanlegg og forurensningsforskriften kapittel 12 
Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende  
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Vann og avløp - abonnementsvilkår 
For å bli koblet til kommunens offentlige vann- og avløpsanlegg må du søke kommunen om 
tilknytning. Som abonnent er du ansvarlig for at ditt private vann- og avløpsanlegg er i 
forskriftsmessig stand. 
Kommunens abonnementsvilkår for vann og avløp - administrative bestemmelser. Se også 
forurensningsforskriften kap. 16 om kommunale vann- og avløpsgebyrer. 
Vannforsyning - drikkevann 
Kommunen leverer vann gjennom det kommunale ledningsnettet til de boligene og byggene som er 
tilknyttet dette. Du kan søke kommunen om tilknytning. 
Se 
Plan- og bygningsloven § 27-1 Vannforsyning 
Forurensningsforskriften kapittel 16 Kommunale vann- og avløpsgebyrer 
Matloven § 2 
Drikkevannsforskriften om kravene som gjelder for kommunen som vannverkseier. 
Økologisk landbruk - direkte tilskudd 
Hvis du driver økologisk jordbruk, kan du få tilskudd i tillegg til ordinært produksjonstilskudd. 
For øvrig er ordningen og søknaden lik som for produksjonstilskuddet. 
Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket 
Økologiforskriften 
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