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HØRING  - UTKAST TIL NY FORSKRIFT  FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM
ODELSFRIGJØRING ETTER ODELSLOVEN §§ 30 TIL 32.

Vi viser til Deres brev av 12.04. 2010 med  vedlagt høringsnotat.

Fylkesmannen vil slutte seg til departementets forslag til nye forskrifter om saksbehandling for
saker etter odelsloven §§ 30 til 32. Fylkesmannen ser det som en stor fordel å få en forskrift som
gjelder for behandlingen av alle søknader om odelsfrigjøring, og mest mulig like regler for alle
disse søknadene. Særlig viktig er det at en med dette også får avklart en del usikkerhet som i dag
knytter seg til behandlingen av saker etter odelsloven § 30.

Fylkesmannen er enig i at den foreløpige vurderingen av om det skal tas steg til odelsfrigjøring kan
overlates til kommunen. Kommunen er kjent med dette saksfeltet fra før, og ved den foreløpige
vurderingen skal det bare tas stilling til om visse faktiske, formelle forhold som forutsetning for
odelsfrigjøring, er tilstede. Dessuten kan et avslag fra kommunens side påklages til Fylkesmannen.
Fylkesmannen mener det også er hensiktsmessig at alle saker etter odelsloven §§ 30 til 32 blir lagt
til Fylkesmannen og med Statens landbruksforvaltning som klageinstans.

Når det gjelder de søknadene som er kommet inn til Fylkesmannen før forskrifter tar til å gjelde,
synes det rimelig og rettsteknisk praktisk, slik som foreslått, å ha en overgangsregel som setter
grensen ved om Fylkesmannen har gjort den foreløpige vurderingen eller ikke. Dersom det ikke er
foretatt en foreløpig vurdering, bør saken starte i kommunen i samsvar med de nye forskriftene.

Med hilsen

Leif Løhaugen
landbruksdirektør
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