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HØRING AV FORSLAG TIL NYE BESTEMMELSER OM OVERFØRING AV
MYNDIGHET OG NY FORSKRIFT OM SAKSBEHANDLING I KOMMUNEN

Vi viser til Deresbrev av 12.06.03.

I St.meld.nr. 19 (2001-2002)harRegjeringengitt sin tjiråding om oppgavefordelingenmellom
forvaltningsnivåene.Vedtaksmyndighetener i dagfordeltmellomkommunenog
fylkesmannen/fylkeslandbruksstyret.Erverv av landbrukseiendommeravgjøresav
fylkeslandbruksstyret,menbl.a.dereiendommenomfattesav godkjentplanetterplan-og
bygningslovenog utlagt til annetennlandbruksamti 0-konsesjonstilfellene,er detkommunensom
avgjørsakeni førsteinstans.I Stortingsmeldingenleggesdettil grunnat alle konsesjonssakeneog
delingssakeneskal avgjøresav kommunen.Det sammegjeldersakeretterskogbrukslovenmed
unntakav sakersomgjeldervemeskoggrense.Sakeretterodelsiovensomgjelderbo- og driveplikt
skal ogsåligge til kommunensom i dag.

I tillegg til delingssakeneetterjordiovener ogsåomdisponeringssakeneforeslåttlagt til kommunen.
Detteer vi enig i. I tillegg til at en fradelingofte ogsåforutsetteren omdisponeringog derforhør
avgjøresav sammeorgan,vil vi pekepåat deter kommunensomer planorgan.Det gjelderofte de
sammevurderingeneav arealanvendelsenhersometteren enkeltsaketterjordiuven.

Etterdetsomer vedtattsentraltleggervi til grunnat myndighettil å fatte enkeltvedtaketterde
ovennevntebyeneoverførestil kommunenfra 1.1.2004.

Nårdetgjelderde bestemmelsenei konsesjonslovensomgjelderoppfølgingav sakeneetterat
vedtaker fattetog søknadenavgjortmedendeligvirkning, er vi mer i tvil om deterhensiktsmessig
å overføremyndighetentil kommunen.Dettegjeldersakerom påleggom å søkekonsesjonved
misligholdav bo- og driveplikt på landbrukseiendommerog sakerhvor forpliktelsenti! bosettingpå
grunnlagav opplysningenei rødegenerklæringikkeblir fulgt opp. Videre gjelderdetsakerom å
påleggevideresalghvis konsesjonssøknadikkeer sendteller søknadenavslått.Dessutengjelderde
sakerom tilbaketrekkingav konsesjonved mislighold,og krav om fjerning av anleggog byggverk
etterjordloven§ 9, 5. ledd.Detteersakerav mer formell og juridisk karakter,derdet
landbruksmessigeskjønnetog de politiske vurderingenei liten gradkommerinn. Dessutenvil saker
om videresalgetterkonsesjonsloven§ 25 og konsesjonspåleggetter § 20, 2. ledd ikke være
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enkeitvedtaksomkan påklages.Vi meneratdet ikke vi! væreulogisk å skille slike
oppfølgingssakerfra selverealitetsavgjørelsen.Vi vil derfor be departementetvurdereå la
avgjørelsesmyndigheteni dissesakenefortsattligge hosfylkesmannen.

Vi serpositivt påatkommunenikke lengerplikter å benyttededatasystemenefor saksbehandling
og innhentingav statistikksomLandbruksdepartementetstiller til rådighet.Dettevil gjøredet
enklerefor kommunenå kombineretekstbehandlingenav jord- og konsesjonslovsakenemedandre
sakersomkommunenskal avgjøre,for eksempelsakeretterplan-og bygningsloven.
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