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Hvorfor samordningsplikt
• I byggesak overlapper plan- og bygningsloven (pbl) med en rekke 

forhold som hører under andre regelverk og myndigheter, f.eks.:
• bygget skal benyttes som arbeidsplass (arbeidsmiljøloven/arbeids)
• forurenset grunn, sikkert anlegg for utslipp (forurensingsloven)
• adkomst mv (veglova)
• Kulturminner
• osv. …

• Disse forholdene og hensynene skal ivaretas på forskjellige måter i 
sine respektive regelverk, som

• uttalelse til planer om handlinger el
• forbud
• krav om tillatelse
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Utgangspunkt for byggesaker

• Avgjørelser i byggesak baseres på hjemler i pbl, jf. § 21-4 (1):
• "kommunen (skal) … gi tillatelse dersom tiltaket ikke er i strid med 

bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven"

• Men ved et byggetiltak kan hensyn  og krav etter andre regelverk 
ha betydning for tiltaket i form av restriksjoner – i tillegg til 
betydningen for de hensyn andre regelverk ivaretar

• For å hindre
• tap av verdier  
• skade 
• at det kastes bort ressurser på tiltak som senere stanses mv

skal disse hensynene samordnes i byggesaken
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Samordningsplikt etter pbl

• Pbl § 21-5 første ledd sier bl.a. at "når tiltaket er betinget av tillatelse eller 
samtykke fra annen myndighet, eller når planer for tiltaket skal legges 
fram for slik myndighet, kan kommunen vente med å avgjøre saken inntil 
det foreligger avgjørelse eller samtykke som nevnt. 

• Samordningsplikten er altså en plikt til å 
• vurdere om byggesaken berører relevante myndigheter, 
• forelegge saken for berørte myndigheter og
• avvente avgjørelsen fra andre myndigheter

• Tiltakshaver kan forelegge tiltaket for berørte myndigheter selv, jf. SAK10 
§ 6-2 andre ledd

• Dette gjøres gjerne for å få kortere saksbehandlingstid, jf. pbl § 21-7 tredje ledd
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Nærmere om kommunens oppgaver 

• Kommunen har en generell plikt etter forvaltningsloven til å veilede 
tiltakshaver eller ansvarlig søker, og da også om hvilke 
særlovsmyndigheter søknaden må legges fram for

• Kommunen har et overordnet koordinerings- og samordningsansvar 
overfor berørte sektormyndigheter 

• Hvis det kommer inn en søknad for et tiltak som ikke har vært forelagt 
relevant myndighet, skal kommunen gjøre dette. Det samme gjelder 
der det bare søkes om dispensasjon, jf. presisering i SAK10 § 7-5.

• Kommunens samordningsplikt omfatter alle søknadspliktige tiltak
• Endelig avgjørelse i byggesaken 
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Før uttalelse eller tillatelse fra annen myndighet foreligger

• Det kan ikke gis endelig tillatelse før uttalelse / samtykke foreligger, jf. §
21-5 første ledd

• Kommunen må i altså utgangspunktet stille saken i bero
• Kommunen kan imidlertid gi rammetillatelse, da med forbehold om at 

igangsettingstillatelse ikke vil bli gitt før nødvendig avgjørelse eller 
uttalelse foreligger.

• Oppdeling av tiltaket er bare aktuelt hvor tiltakshaver ønsker det, jf. pbl. 
§ 21-4 tredje ledd. 

• Hvis tiltakshaver ønsker rammetillatelse med forbehold som nevnt over, 
bør kommunen gi slik tillatelse.
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Hvilke myndigheter omfattes? 
• Pbl § 21-5 andre ledd: "Departementet fastsetter i forskrift 

hvilke myndigheter samordningsplikten omfatter."
• Uttømmende liste i SAK10 § 6-2:
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a) helsemyndighet
b) brannvernmyndighet
c) arbeidsmiljømyndighet
d) vegmyndighet
e) havnemyndighet
f) forurensningsmyndighet
g) Sivilforsvaret
h) jordlovmyndighet

i) friluftsmyndighet
j) kulturminnemyndighet
k) reindriftsmyndighet
l) kirkelig myndighet
m) luftfartsmyndighet
n) bergverksmyndighet
o) jernbanemyndighet



Andre myndigheters behandling av foreleggelsen
• Pbl § 21-5 tredje ledd: "Andre myndigheter må innen 4 uker fra 

oversendelse fatte avgjørelse eller avgi uttalelse. 
• Dette gjelder uavhengig av om det er kommunen, tiltakshaver eller 

ansvarlig søker som ber om det
• Hvis det er fastsatt en annen, lengre frist i den aktuelle særloven, er det 

denne som gjelder 
• I særlige tilfeller kan kommunen forlenge fristen før denne er utløpt, jf. 

pbl § 21-5 tredje ledd og SAK10 § 7-5 siste punktum, noe som ivaretar 
medvirkningsretten tilstrekkelig. 

• Kommer det ingen uttalelse før fristen, er det ensbetydende med at 
myndighetene ikke har innvendinger til tiltaket.
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Hva gjør kommunen når fristen er ute?  (1)
• Pbl § 21-5 tredje ledd siste punktum: Når tiltaket ikke er betinget av 

tillatelse eller samtykke fra andre myndigheter, kan saken avgjøres når 
fristen er ute. Uttaleretten faller altså bort. 

• Dersom uttalelse fra myndigheten foreligger etter fristens utløp, men før 
kommunen har fattet avgjørelse i saken, bør det likevel tas hensyn til 
uttalelsen dersom dette ikke vil forsinke avgjørelsen.

• Hvis fristen er oversittet, må kommunen vurdere om de anser saken 
som tilstrekkelig opplyst etter forvaltningsloven § 17. 

• Er det klart at myndighetsorganet har opplysninger som vil være av vesentlig 
betydning for saken, bør kommunen forlenge fristen på eget initiativ .

• Hvis uttalelsen er negativ til tiltaket, kan kommunen legge vekt på det. 
Ikke avslag, men f.eks ved krav om justeringer i tiltaket

9



Hva gjør kommunen når fristen er ute?  (2)
• Når det kreves tillatelse fra andre myndigheter, må kommunen vente
• Tiltak kan ikke avslås med hjemmel i annen lov, med mindre samtykket 

er krevet etter pbl
• §§ 27-1 og 27-2 (akseptabel vannkvalitet og avløp)

• Det kan imidlertid ikke gis igangsettingstillatelse (eller i ett trinn) uten at 
tillatelse fra annen myndighet foreligger. 

Þ I verste fall må saken bare legges til side, eller eventuelt avvises
• Kan kommunen avvise?

• Antagelig ja, i en mange tilfeller – forutsatt at søknaden er poengløs som følge av 
andre myndigheters avslag

• Kontakt først tiltakshaver
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Kommunens saksbehandlingstid

• Kan være tre uker, hvis tiltakshaver el. selv har forelagt saken for 
andre myndigheter, og alt er i orden.

• I andre tilfeller har kommunen som vanlig i utgangspunktet tolv uker, 
også når saken forelegges for andre, men fristen kan forlenges

• Hvis samtykke / tillatelse kreves, og ikke foreligger innen fristen på fire uker, 
altså når andre myndigheter ikke overholder fristen

• Hvis kommunen forlenger fristen for andre myndigheter med hjemmel i pbl §
21-5 tredje ledd kan det også være mulighet for å forlenge kommunen egen 
frist
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