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Utkast  -  Høring  -  Ny forskrift for behandling av søknader om
odelsfrigjøring etter odelsloven  §§  30 til 32 og nye regler om
avgjørelsemyndighet

Det vises til Landbruks- og matdepartementets høringsbrev datert 12.04.2010 med vedlagt
høringsnotat. Fylkesmannen er høringsinstans og høringsfristen er 1. september 2010.

Fylkesmannen finner det positivt at det foreslås regler som samordner, klargjør og forenkler
behandlingen av søknader om odelsfrigjøring. Fylkesmannen er også positiv til forskriftens
intensjon om å gjøre behandlingstiden for odelsfrigjøringssøknader og odelsløsningssaker så kort
som mulig.

Fylkesmannen støtter forslaget om at kommunen far myndighet til å avgjøre om det skal tas steg
til odelsfrigjøring. Avgjørelse av om det skal tas steg til odelsfrigjøring er en avgjørelse som
støtter seg til faktiske forhold, og den er derfor etter Fylkesmannens oppfattning ikke egnet for
politisk behandling. Når bestemmelsen ikke gjelder en skjønnsmessig avgjørelse fremstår
ordvalget "vurdere" i forskriftens § 9 som språkmessig uheldig.

Fylkesmannen legger videre til grunn at det ved odelsfrigjøring etter odelsloven § 32 er et vilkår at
det foreligger en ekspropriasjonshjemmel som kunne vært brukt, samt at kommunen ved sin
behandling etter § 9 må konstatere om så er tilfelle.

Ut fra nevnte grunner foreslår Fylkesmannen at forskriftens § 9 gis følgende ordlyd:

§ 9 Kommunen skal avgjere om det skal takast steg til odelsfrigjerig og varsle retten.
Når kommunen meiner saka er godt nok opplyst, skal den utan ugrunna opphald avgjere om de

formelle vilkåra for odelsfrigjering er til stede.
Gjeld søknaden odelsfrigjering etter odl. § 30 er det vilkår at
a) den aktuelle eigedommen er odelsjord
b) stat eller kommune har tatt over, eller vil ta over odelsj orda
Gjeld søknaden odelsfrigjering etter odl. § 31 er det vilkår at
a) "odelsrett vil skiple ei eigedomstilegning"
b) ervervet er "godkjent av di kjøperen bør få tilleggsjord"
Gjeld søknaden odelsfrigjering etter odl. § 32 er det vilkår at
a) nokon frivillig har "late frå seg odelsjord"
b) overtakar har søkt om odelsfrigjering
c) oreiging kunne vært nytta
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Kjem kommunen til at vilkåra er oppfylte for den aktuelle søknaden, skal den varsle retten om
at det vil bli tatt steg til odelsfrigjering, og be om at løysingssaka blir stansa, jf. odl. § 33, andre
ledd.

Kjem kommunen til at vilkåra ikkje er oppfylte, skal kommunen avslå søknaden om
odelsfrigjering. Avslaget kan påklagast til Fylkesmannen.

Fylkesmannen har ingen ytterligere merknader til høringsutkastet

Med hilsen

Erling Olav Sandlund
fylke ann landbruksdirektør
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