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FØREHANDSKONFERANSE  
 

Norsk Kommunalteknisk Forening, Borggata 1, 0650 Oslo. Sentralbord: 22 04 81 40. kommunalteknikk.no 
 

Oppmoding om førehandskonferanse vert sendt til: 
 
Luster kommune 
Plan 
Rådhuset  
6868 Gaupne  
E-post: postmottak@luster.kommune.no  
 

Kva er ein førehandskonferanse? 
Ein førehandskonferanse er eit formalisert møte mellom deg som tiltakshavar (tiltakshavar = 
byggherre / du som skal byggje) og kommunens saksbehandlar. Firmaet du vel som ansvarleg søkjar 
bør delta i møtet i dei tilfella søknaden må innsendast av ein ansvarleg søkjar. Føremålet med møtet er 
ein gjennomgang av eit byggjeprosjekt du planlegg for å avklara kva for offentlege rammar og 
forutsetningar som gjeld. Møtet skal gjennomførast før innsending av søknad om tiltak. For at du skal 
få best mogleg utbytte av det bør det gjennomførast i ein tidleg fase av planlegginga og prosjekteringa.  
Avgjerdene om forhåndskonferanse finn du i plan- og bygningsloven (PBL) § 21-1 og 
byggesaksforskriften (SAK10) § 6-1. 
 
 
 

Føremålet med førehandskonferanse? 

Førehandskonferanse er først og fremst meint å vere eit avklaringsmøte mellom deg som tiltakshavar, 
eventuelt din ansvarlege søkjar, og kommunen. Føremålet er å oppretta ein tidleg kontakt og få belyst 
aktuelle problemstillingar, krav og forutsetningar. Førehandskonferanse skal klårleggja dei offentlege 
rammebetingelsane for tiltaket, slik desse fremgår av lov, forskrift, lokale vedtekter og 
arealplanavgjerder.  
Noko av føremålet med møtet er å leggje grunnlaget for at du skal kunne laga ein god søknad, som du 
så kan innlevera komplett, og der tiltaket har reelle muligheiter til å godkjennast slik du søkjer om.  
Om det kommer fram under førehandskonferanse at tiltaket du planlegg ikkje vil la seg gjennomføra, 
er det og ein nyttig og ressursbesparende tilbakemelding å få for deg som tiltakshavar. 
 
 

Når kan du be om ein førehandskonferanse? 

Du kan be om førehandskonferanse når du har ein konkret ide om å byggje noko på ein eigedom. 
Kommunen kan og be om førehandskonferanse med deg når han er kjend med at du har byggjeplanar, 
og meiner at det er behov for å avklara tiltaket (tiltaket = det du skal byggje/gjere) i god tid før søknad 
om tiltak vert sendt til kommunen. 
 

Kva for tiltak kan du be om førehandskonferanse for? 

Du kan be om førehandskonferanse for alle typar tiltak, uavhengig av storleiken på tiltaket og 
vanskegrad. Førehandskonferanse kan avholdast både for tiltak som er søknadspliktige og for dei som 
er unntatt fra søknadsplikt.  
 

Korleis be om førehandskonferanse? 
Start med å undersøkja om kommunen du skal gjere noko i krev at anmodning om 
førehandskonferanse skal innleverast på ein bestemd form. Om kommunen krev dette følgjer du 
retningslinjane frå kommunen. Vanlegvis er det eit skjema som skal fyllast ut. Du fyll då ut skjema og 
leverar det til kommunen samman med supplerande informasjon. Utfylt skjema, eventuelt eit brev om 
kommunen ikkje krev eige skjema, skal saman med vedlegga gje kommunen følgjande informasjon: 
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• Nytta til tiltaket, føremål, omfang, areal og høgd 
• eventuelle tegningar/skissar eller foto 
• plassering på tomt 
• planlagd tid for oppstart og ferdigstiling 
• aktuelle ansvarlege føretak (om desse er velt) 
• andre forutsetningar som du som tiltakshavar ynskjer å konferere om 

 

Kor lang tid tek det før førehandskonfernasen vert heldt? 

Førehandskonferansen skal etter SAK10 § 7-1 a) avholdast innan to veker etter at kommunen har 
motteke tilstrekkeleg informasjon frå deg som tiltakshavar eller din ansvarlege søkjar. 

Om det du har sendt kommunen ikkje inneheld tilstrekkelig informasjon vil kommunen gje deg 
melding om kva meir han treng av opplysningar. Tovekers fristen for gjennomføring av 
førehandskonferansen gjeld då først frå kommunen har moteke tilleggsinformasjon.  

Kommunen gir deg melding om tid og sted for møtet.  

Kven deltek i førehandskonferansen? 
Du som tiltakshavar og din ansvarlege søkjar (om denne er velt) deltek. 
Frå kommunen møter byggesaksbehandlar. Kommunen kan innkalle andre representantar for andre 
myndigheiter om det er behov for at de deltek i møtet. Du vil på førehand få opplyst kven som 
eventuelt deltek. På same måte skal du informera kommunen på førehand om du ynskjer å ha med deg 
fleire til møtet.  
Naboar og andre interessegrupper bør ikkje delta i førhandskonferansen, då han er meint å vere eit 
møte for rein informasjonsutveksling mellom deg som tiltakshavar og kommunen. Han skal ikkje vere 
eit høyringsmøte. 
 
 

Kordan føregår sjølve møtet? 
Kommunens saksbehandlar er møteleiar og gjennomfører møtet etter ein på førehand oppsett 
møteplan. 
Kommunen fører referat under veg i møtet. Referatet skal vere omforent og underteikna av begge 
partar før møtet vert avslutta. Møtedeltagarane får med seg kvar sin kopi av referatet med eventuelle 
vedlegg ut frå møtet. Ved behov kan det avtalast at noke ettersendast. 
 
Tiltakshavar / ansvarleg søkjar informerar innleingsvis kommunen om det aktuelle tiltak, dets 
bakgrunn og forutsetningar, omfang og konsekvensar. Deretter vert tiltaket gjennomgådd basert på 
innsende kart og tegningar, grunngjeving og eventuell annan dokumentasjon som kommunen har bede 
om. 

Kommunen informerar om sentrale rammevilkår som fremgår av plan- og bygningslova, forskriftar 
og rikspolitiske bestemmingar. Kommunen informerer og om dei lokale rammevilkår som følgjer av 
lokale vedtektar og arealplanar som gjeld for området der tiltaket skal gjennomførast. 

• Arealplanforutsetninger: Tilhøvet til gjeldande arealplangrunnlag og eventuelle behov for 
planendringar eller dispensasjonar vert gjennomgådd. 

• Forvaltningspraksis: Om kommunen har ein eintydig retningsgivande praksis for handsaming av 
lignande tiltak vil kommunen informera om det.  

• Plassering og utforming av tiltaket: Kommunen kan gje fagleg grunngjevande synspunkt på 
plasseringa til det ynskte tiltaket og utforming. Kommunen kan og opplysa om det er spesielle 
omsyn som må takast ut frå plassering og omgjevnad. 
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• Saksarbeidet: Kommunen skal gje informasjon om saksbehandlingsfristar og anteken 
saksbehandlingstid. Han skal og informera om den vidare saksgangen, krav til ansvar og kontroll 
med tiltaket, kordan dette skal dokumenterast, tilsyn og anna som er relevant. 

• Krav til dokumentasjon: Saksbehandlar kan gje nærare opplysningar om kva som må 
dokumenterast i søknad om tiltak, avhengig av art til tiltaket, omfang og kompleksitet. 

 

Anna nyttig å vita 

Førehandskonferansen må ikkje forvekslast med ordinær saksarbeid. I førehandskonferansen gjerast 
det ikkje nokon form vedtak som gir klagetilgjenge. Det vert heller ikkje beslutningar som har 
rettslege bindingar.  

Protestar, utsegner og klager i samband med handsaming av den etterfølgande søknaden kan føra til at 
fremdriftsplanen for saksarbeidet må justerast. Er kvaliteten på søknaden, eller på tiltaket som såleis, 
ikkje god nok vil og det kunne føra til endra framdrift. Uttalelsar frå rørde partar / myndigheiter eller 
klagar kan føra til det same. 
 
 


