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Høring - Utkast  til ny forskrift  for behandlingen av søknader om odelsfrigjøring
etter odelsloven §§ 30 til 32. Nye regler om avgjørelsesmyndighet

Det vises til brev fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) av 12. april 2010 om
ovennevnte.

LMD opplyser at det ved lovendringene 1. juli 2009 er gitt hjemmel i odelsloven til å gi
forskrift om behandlingen av odelsfrigjøringssaker etter odelsloven §§ 30 til 32. Det er
ikke forskrift på dette området fra før. LMD foreslår at en slik forskrift blir fastsatt med
sikte på å effektivisere og samordne behandlingen av saker om odelsfrigjøring i en klar
og tydelig saksgang. I utkastet til ny forskrift inngår også forslag til nye regler om
avgjørelsesmyndighet i disse sakene. Et viktig mål med forskriften er ifølge LMD å
gjøre behandlingstiden for odelsfrigjøringssøknader, og dermed også
odelsløsningssaker, så kort som mulig.

De viktigste høringsforslagene er at det framgår av forskriften hvilke vilkår kommunen
skal ta stilling til når den vurderer om det skal tas steg til odelsfrigjøring.
Fylkesmannen avgjør klage over kommunens vedtak om ikke å ta steg til
odelsfrigjøring (kommunens beslutning om å ta steg til odelsfrigjøring kan ikke
påklages). Statens landbruksforvaltning (SLF) blir klageinstans for Fylkesmannens
avgjørelser etter odl. §§ 30 til 32. Når det gjelder saker etter odl. §§ 30 og 32, skal SLF
innhente uttalelse fra det departement som har ansvaret for odelsfrigjøringsformålet før
klagen blir avgjort. LMD legger opp til at Kongen ikke lenger skal behandle ordinære
saker om odelsfrigjøring.

Ifølge LMD vil ikke de foreslåtte endringene få økonomiske konsekvenser for verken
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kommunene,  fylkesmannsembetene eller SLF. Alle disse organene har behandlet
odelsfrigjøringssaker tidligere,  og det medfører ingen ekstra kostnader at
avgjørelsesmyndigheten legges noen trinn ned. Det er heller ikke snakk om et stort
antall saker i året. LMD ser på innføringen av en egen forskrift om behandling av
søknader om odelsfrigjøring som en forenkling,  som også kan føre til reduserte
kostnader for de berørte organer.

Finansdepartementet har ingen merknader til LMDs forslag.
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