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RundskrivH-36/77
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4. juli 1977

Til fylkesmennene

DELEGASJONAV KOMMUNAL-OG ARREIDSDEPARTEMENTETSMYNDIGHET TIL Å
SAMTYKKE I EIENDOMSINNGREPM.V. ETTER VISSE BESTEMMELSERI OREIGNINGS-
LOVEN OG BYGNINGSLOVEN

Ved lov av 13. februar 1976 nr 2 ble det gjort endringer

i oreigningslovenav 23. oktober 1959 § 5 som gjorde det mulig for

Kongen å delegeremyndighet til å samtykke1 eiendomsinngrepetter

tovens § 2 til fylkesmannen.

Ved loven av 13, februar 1976 nr 2 (jfr. lov av 28, mai 1976
nr 37) ble det også gjort endringer i bygningslovenav 18, juni 1965

§ 15 slik at det ble mulig for departementetå overføre sin myndighet

til å samtykke i eiendomsinngrepetter bygningsloventil fylkesmannen.

Myndighet til å samtykke i eiendomsinngrepetter oreignings-
loven ble delegert til fylkesmannenpå nærmere vilkår ved kongelig

resolusjonav 15. april 1977 (jfr. nedenforunder avsnitt II). Som
det fremgår av foredragettil resolusjonen,kan Kommunaldepartementet

reffe beslutning om overføringtil fylkesmannenav myndighet etter

bygningslovens§§ 35-37 (jfr. nedenforunder avsnitt III).

Kopi av kongeligresolusjonav 15, april 1977 med foredrag

er sendt til bl.a. fylkesmennenemed Justisdepartementetsbrev av
26. april 1977 (jnr. 565/77E DC/sk). Kopi av resolusjonener-dess-.

uten sendt samtligefylkeskommunerog kommuner den 20. mai 1977

(rundskrivG-99/77).

II

1, Ved den nevnte kongeligeresolusjonble myndighet til å samtykke

i eiendomsinngrepbl.a, etter oreigningslovens§ 2 nr 12 (brannstell)
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og nr 31 (boligbyggingog tomt som huseieren ikke har eiendomsrett
til) delegert til fylkesmannen.

Oreigningsforskrifteneav 2. juni 1960 ble samtidiggitt
en tilføyelseom at samtYkke til eiendomsinngrepikke kan gis av
fylkesmannendersom saken i henhold til oreigningslovens§ 12 har

vært forelagtfor fylkeslandbruksstyretsom frarår inngrepet.

Det samme gjelder når saken vedrørerforhold over fylkesgrensene

eller reiser betydeligeprinsipielleproblemer. Saken sendes i
disse tilfellemed fylkesmannensuttalelse til departementettil
avgjørelse.

• Den myndighet som er delegert til fylkesmanneni medhold av

oreigningslovens§ 5, omfatteruten videre også myndighet etter

lovens §§ 6, 8, 10 første ledd, 16, 17, 20 og 25 første ledd.

Således har fylkesmannenmyndighet til å samtykke i at eiendoms-

inngrepmed hjemmel i oreigningslovens§ 2 nr 12 og 31 blir satt

verk før det foreliggerrettskraftigskjønn, jfr. § 25.

3. Delegasjonentil fylkesmannenamfatterogså myndighet til å fri
jord for eldre odelsrettnår eiendommener overdrattfrivillig

og det må regnes med at den ville blitt ekspropriert(etter

oreigningslovens§ 2 nr 12 eller nr 31) dersom partene ikke var

blitt enige, jfr. lov av 28. juni 1974nr 58 om odels- og åsetes-
retten § 32.

Søknader om eiendomsinngrepsom nevnt i dette avsnitt og som er

kommet til departementetinnen 1. august 1977, vil bli behandlet
og avgjort av departementet.

III

1. I medhold av § 15 i bygningslovendelegererKommunal og arbeids-

departementetsin myndighet til å samtykkei eiendomsinngrepetter

bygningslovens§§ 35- 37 til fylkesmannen.

Samtykke til eiendomsinngrepkan ikke gis av fylkesmannen
dersom saken i henhold til oreigningslovens§ 12 har vært forelagt

for fylkeslandbruksstyretsom frarår inngrepet. Det samme gjelder

når saken vedrører forhold over fylkesgrenseneeller reiser be-

tydeligeprinsipielleproblemer. Saken sendes i disse tilfelle
med fylkesmannensuttalelse til departementettil avgjørlse.
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2, I henhold til kongeligi'esolusjonav 15, april 1977 del I nr 4

delegererKommunal- og arbeidsdepartementettil fylkesmannen

fullmaktenetter kongeligresolusjonav 2. september1960 til

å samtykke i at eiendomsinngrepblir satt i verk i samsvarmed

oreigningslovens§ 25 når inngrepetskal skje etter bygnings-

lovens §§ 35-37.

I henhold til r,,solusjonenav 15. april 1977 del I nr 5 siste
ledd omfatter delegasjonsom nevnt under nr 1 i dette avsnitt,

også myndighet til å fri jord for eldre odelsrettnår eiendommen

er overdrattfrivilligog det må regnes med at den ville blitt

ekspropriertetter bygningslovens§§ 35-37 dersom partene ikke

var blitt enige, jfr, odelslovens§ 32.

Kommunal- og arbeidsdepartementetsmyndighet til å samtykkei

eiendomsinngrepetter bygningslovens§§ 35-37 overførestil

fylkesmannenfra 1, august 1977. Saker som er ,:commettil departe-

mentet før dette tidspunkt,vil bli behandletog avgjort av

departementet,

IV„

Når det gjelder behandlingenav saker am eiendomsinngrep,

vil departementetspesieltgjøre oppmerksompå følgende:

Bestemmelsenei oreigningslovengjelder - så langt de passer

også for ekspropriasjonssakeretter bygningsloven,jfr, oreignings-

lovens § 30 nr 46.

I oreigningslovens§ 12 første ledd annet pilnktumer det bestemt

at dersom saken vedkommerting som hører under fylkeslandbruks-

styret,fylkesskogrådet,jordstyret,skogrådet,helserådet,
samferdselsnemnda,friluftsnemndaeller andre sakkyndigeorganer,

skal de til vanlig få høve til å si sin mening. Dette gjelder

ikke når det foretas ekspropriasjoni medhold av bygningslovens

§ 35 til gjennomføringav reguleringsplan,jfr, § 35 nr 2 annet

ledd.. Departementethar i slike tilfellelikevel innhentetut-

talelse fra fylkeslandbruksstyretdersom inngrepetgjelder (yrket

eller dyl.kbarjord og reguleringsplanener stadfestetfør jord

loven trådte i kraft (1. januar 1956).
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Etter bygningslovens§§ 35 nr 2, 36 nr 3 og 37.nr 2 skal saken

være best mulig klarlagt og ekspropriatenehar hatt høve til å

uttale seg før kommunestyretgjør vedtak om å søke samtykketil

ekspropriasjonetter de nevnte paragrafer.

Når et eiendomsinngreper avhengigav samtykke,har departementet

fulgt den praksis at det ikke har gitt tillatelsetil forhånds-

tiltredelseetter oreigningslovens§ 25 før ekspropriasjons-

samtykketer blitt endelig,d.v.s. at klagefristener utløpt

eller eventuellklage er avgjort.

Alle avgjørelserav fylkesmanneni henhold til delegertmyndighet

saker om eiendomsinngrepsom nevnt foran, kan påklages til

Kommunal- og arbeidsdepartementet,jfr. forvaltningslovenskap.VI

og bygningslovens§ 17.

En legger ved noen avtrykk av dette rundskriv og ber om

at det blir gjort kjent for vedkommendetjenestemennhos fylkeMannen.

Noen avtrykk av rundskrivetsendesherfra til fylkes-.

kommuneneog kommunene til orientering.

Leif Aune

Leiv Sjetne


