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FAGSAK ‘i2ooJ

Landbruksdepartementetharsendttil børingforslagtil nyebestemmelserom
overføringav myndighetog forslagtil ny forskrift om saksbehandlingi kommunen.
Bådefylkeslandbruksstyretog fylkesmannener høringsinstanser.

Depanementetshøringsbrev:

Høringsinstanser

Deresref Vår ref Dato

2003/1708 12.06.2003

Høringavforslagtil nyebestemmelserom overføringav myndighetog r.y-forskrift om
saksbehandlingi kommunen

Landbruksdepartementetsendermeddettepåhøringforslagtil I) nyebestemmeiserom
overføringav myndighettil kommunen,fy]keslandbruksstyret,fyllcesmannen,Statens
Landbruksforvaltningog Bergvesenetetterkonsesjonsloven,jordioven, odelsiovenog
skogbrukslovenog 2) ny forskrift omsaksbehandlingmv. i kommuneni sakeretter
konsesjonsbven,jordioven, odelsinvenog skogbruksloven.

Ovennevnteforslagsendespå høringtil kommunene,fy]keslandbruksstyrene,fylkesmennene,
Statenslandbruksforvaltning,KS, Bergvesenet,NorgesBondelag,Norsk Bonde-og
Småbrukarlag,Skogeierforbundet,Statskogsamtfølgendedepanementer:AAD, KIRD, FIN,
NHD, ilD og MD.

Landbruksdepartementetberomhøringsinstansenesuttalelserinnen15. september2003.
Høringsuttalelsenesendestil Landbruksdepartementet,Avdeling for skog-og ressurspolitikk,
Postboks8007Dep,0030Osloellerpr. e-posttil: asr.jur@ld.dep.no

1. Bakgrunn

Departementetsforslagbyggerpåetutkastutarbeidetav en arbeidsgruppefor deiprosjektet
“Desentraliseringav juridiskevirkemidler” somer en del av hovedprosjektet“Kommunerettet
satsingpå landbruksområdet”.Prosjektetble oppretteti forbindelsemed gjennomføringenav
St.meld.nr. 19 (2001-2002)Nye oppgaverfor lokaldemokratiet— regionaltog lokalt nivå.

Endringeneer forutsattåskulle skjemedvirkning fra i .januar2004.

Departementetgjørinnledningsvisoppmerksompåat forslagtil ny konsesjonslovnylig er
lagt framfor Stortinget,jf. Ot.prp.nr. ‘79 (2002-2003)Omlov omkonsesjonvederverv av
fasteiendom(konsesjonsloven)mv.Det er usikkertnårlovforslagetvil bli behandlet.
Høringsforslagenebyggerpå gjeldendelov. De endeligebestemmelsenevil imidlertid bli



justerti forhold til nykonsesjonslovdersomlovforslagetblir behandletog vedtattslik at

lovenkantre i kraft fra kommendeårsskifte.

2. Forslagtil nyebestemmelserog forskrift

2.1 Bestemmelserom overføringav myndighet

Vedbehandlingenav St.meld.nr. 31(2000-2001)sluttetStortingetsegtil en konimunesatsing

påmiljøvern-og landbruksområdet,se Innst.S.nr. 268 (2001-2002).
I SLmeld.nr. 19 (2001-2002)gir Regjeringensin tilråding om oppgavefordelingenmellom
forvaltningsnivåene.Kommunenehari dagbådeinnstillendemyndighetogvedtaks-
kompetansei henholdtil jordioven,konsesjonsloven,odelsiovenog skogbruksloven.Det
leggestil grunn at alle konsesjonssakerog delingssakerskalavgjøresav kornnnnenesom
fØrsteinstansf.o.m. 1. januar2004. Videreer detforutsattat avgjørelsesmyndigheteni saker
etterskogbruksloven,medunntakav sakersomgjeldervernskoggrenser,oiverføres.til
kommunenfra sammetidspunkt.Fyllceslandbruksstyreter forutsattåværeklageorganfor
nevnteavgjørelsertruffet av kommunene.

I tillegg til de sakersomernevnti stortingsmeldingen,foreslårLandbruksdepartementetå
overføreavgjørelsesmyndighetentil kommunenesomførsteinstansetterflereandre
bestemmelseri konsesjonsloven,jordlovenog odelsioven.

Avgjørelsesmyndighetenforeslåsoverførtbl.a. i sakeretterjordloven§ 9 (omdisponeringav
dyrketog dyrkbarjordtil andreformål ennjordbruksproduksjon).Bakgrunnenfor detteer
densammenhengendetoftestermellomen omdisponeringssakog en delingssak.Når detfor
eksempelsøkesfradelingav dyrket eller dyrkbarjord dl boligformål,vil detteogsåmåtte
behandlessomen omdisponeringssak.Detvil ikke værenoenheldigsituasjondersom
kommunenkanavgiørefradelingsspørsmålet,mensfylkeslandbruksstyretmåavgjøre
omdisponeringsspørsmåletfor sammetomt. Det visesi denneforbindelseogsådilat dettevil
gi et komplisertsaksbehandlingssystem,noesomigjen er negativtfor brukerew

Vedå overfØreavgjørelsesmyndighetensomførsteinstansi sakersomgjelderomdispnnering
av dyrket og dyrkba.rjordtil kommunen,leggerdepartementetansvaretfor en viktig nasjonal
interessedl kommunen.Departementetvil vurdereomdetkanetableressystemer,for
eksempeli form av arealdifferensiering,somkommunenpåfrivillig basiskanbrukesom
støttenårdetgjelderåta avgjørelsei slike saker.

Departementetforeslårogsåat følgendesakeravgjøresav kommunensomførsteinstans:

1. sakerom tiltak for dyrketjord etterjordloven§ 8 tredjeog fjerde ledd,

2. sakerom åkrevefjerningav anleggeller byggverketterjordioven§ 9 femteledd,

3. sakerom å gi påleggom åsøkekonsesjonetterkonsesjonsloven§ 20 annetog tredje

ledd og odelsloven§ 29 annetledd,
4. sakerom unntakfra hogstforbudetetterkonsesjonsloven§ 27 førsteledd,

5. sakerom tilbaketrekkingav konsesjonog fastsettelseav frist for salgetter
konsesjonsloven§ 23 annetog tredjeledd og odelsloven§ 29 tredjeledd,

6. sakerom åsettefrist for panthavertil å bringetvangsbruksomer i strid med
konsesjonsloven§ 3 annetledd til opphøreller frist for erververtil å sørgefor



omgiøringav overdragelseneller overdragelsetil noensomkanfå eller ikke trenger
konsesjonetterkonsesjonsloven,jf konsesjonsloven§ 25 og

7. sakeromforlenging av frist for videresalgetterkonsesjonsloven§ 6 førsteleddnr. 5
tredjepkt.

Dissesakeneharentennærsaninienhengmeddesakstyperkommunenetterforutsetningeni
St.meld.nr. 19 (2001-2002)skaloverta,eller egnersegfor avgjørelsei kommunenettersin
art. Landbruksdepartementetmenerderforat ogsåmyndighetentil åtaavgjørelseetterdisse
bestemmelsenebørleggestil kommunenesomførsteinstans.

Statenslandbruksforvaltninghari dagavgjørelsesmyndigheti sakerom tvangmulktetter
konsesjonsloven§§ 20 fjerdeledd og 23 førsteledd og tvangsgebyretterjordloven§20.
Landbruksdepartementetforeslårat vedtaksmyndighetenetterdissebestemmelseneleggestil
fyllcesmannen.

Etterforslagetvil kommunensavgjørelserkunnepåklagestil fylkeslandbruksstyreteller
fyllcesmannen.Avgjørelsertruffet av fylkeslandbruksstyreteller fylkesmannensom
fØrsteinstanskanpåklagestil Statenslandbruksforvaltning.Viderekanavgjørelsertattav
Statenslandbruksforvaltningpåklagestil Landbruksdepartementet.

2.2 Forskriftom saksbehandlingi kommunen

Det er foreslåttenkeltenyebestemmelseri forskrift omsaksbehandlingmv. i kommunen.De
nyebestemmelseneinnebærerat kommuneneikke lengerplikterå benyttededatasvsteinerfor
saksbehandlingog innhentingog leveringav statistikksomLandbruksdepartementetstiller til
rådighet.Nårdetgjelderinnhentingog leveringav statistikk, foreslåsdeten bestemmelseom
atkommunenemåanvendedet elektroniskedataformatetsomLandbruksdepartementet
fastsetter.

Videre foreslåsdetenbestemmelseom atkommunenemåstille til rådighetde saks-
dokumenterLandbruksdepartementetberomi forbindelsemed evalueringav praksis. Slike
evalueringerhardepartementetforetatti flere sarnnienhenger,sisti forbindelsemedat kom-
munenei Oppland,Sognog Fjordaneog Nordlandsomet prøveprosjektfikk avgjøreises-
myndighetsomførsteinstansi konsesjons-og forkjøpssaker.Departementetfinnerdet
nødvendigåkunnefortsetteåforetatilsvarendeevalueringer.

St.meld.nr. 31(2000-2001)Kommune,fylke, stat — en bedreoppgavefordeling— omhandler
detstatligeregelverketrettetmotkomniunesektoren.Landbruksdepartementetuttalerherat
detvil bli fremmetforslag omat lovregleneom kravettil jord- og skogbruksfaglig
kompetanseopphevessamtidigsomregleri forskriftersomstiller lignendekrav oppheves.
Kravet ti] jord- og skogbruksfagligkompetanseeretterdetteforeslåttoppheveti forslagettil
ny konsesjonslov,jf. Ot.prp.nr. 79 (2002-2003).Lovforslageter foreløpigikke behandletav
Stortinget.Forslagettil endringav forskriftsbestemrnelsenvedrørendekravettil jord- og
skogbruksfagligkompetansefremniesuavhengigav resultatetav Stortingetsbehandlingav
lovforslaget.

3. Administrativeog økonomiskekonsekvenser

Hovedtyngdenav sakenepålandbruksområdetgjelderomdisponering,delingog konsesjon.
Tall fra perioden1996-1999viser at dettotaleantalldelingssakeravgjorti periodenvarom
lag 22.000,hvoravom lag 9.500ble avgjortav fylkeslandbruksstyrene.Det totaleantall
omdisponeringssakeravgjorti periodenvar omlag4.500,hvoravom lag 1.300ble avgjortav



fylkeslandbruksstyrene.Antalletkonsesjonssakeravgjort i sammeperiodevarom lag 5.000
pr. år, hvoravomlag3.000pr. årble avgjortav fyllceslandbruksstyrene.

Somfølgeav at arealgrensenfor hvasomer etkonsesjonspliktigkjøp av eiendomble heveti
2001,erantallkonsesjonssakeri dagtrolig noelavere.Dersomforslagettil ny konsesjonslov,
jf. Ot.prp. nr. 79 (2002-2003),blir vedtattav Stortinget,vil detteinnebæreenbetydelig
reduksjoni antallkonsesjonssaker.Det er imidlertid vanskeligågi sikre og fulistendige
opplysningerom dettotaleantallsakersomda blir unntattfra konsesjonsbehimdling.

Forslagetom overføringavoppgaverinnebæreratde sakerfylkeslandbruksstyreti dagavgjør
somførsteinstansherettervil bli avgjortav kommunen.

Kommunenharogsåi dagansvarfor åinnhentenødvendigeopplysningerog forberede-saker
etterde aktuellebestemmelseneselvom denikke haravgjørelsesmyndighetsom
førsteinstans.Dette innebærerat denoverføringavmyndighettil kommunensomforeslås
ikke vil innebærebetydeligeadministrativeog Økonomiskekonsekvenserutoverderessurser
somalleredebenyttes.

Fylkesmannen,fyllceslandbruksstyretog Statenslandbruksforvaltningvil tilsvarendefå

frigjort ressurserpå grunnav oppgaveoverføringen.

Med hilsen

Oluf Aalde e.f. ungerGrette

ekspedisjonssjef avdelingsdirektør

LANDBRUKSAVDELINGENS MERKNADER:

Landbruksavdelingenvisertil departementetshøringsbrev

VedrojrendeforslaRettil bestemmelseromoverfcbrineav mvndi2her

Omdisponeringavdyrk ogdyrkbarjord
Somnevnti departementetshøringsbreverdet i St.meld.nr. 19 (2001-2002)lagttil grunnat
alle konsesjonssakerog delingssakerskalavgjøresav kommunenei fØrsteinstansfra og med
1. januar2004. Nårniyndigheteni dissesakeneførstskalleggesut til kommunene,er
landbruksavdelingenenigmeddepartementeti at deterhensiktsmessigat ogsåmyndigheteni
sakeretterjordloven§ 9 (omdisponering)overfØres.Det vises til departementetsbegrunnelse.

Departementetharuttaltat overføringenav myndigheti sakersomgjelderomdisponeringav
dyrkaog dyrkbarjordetterjordioven§ 9 innebærerat kommunene får ansvaretfor en viktig
nasjonalinteresse.Landbruksavdelingenmeneren slik ansvarsoverføringinnebærerat
systemetmedårlig innrapporteringav avgangdyrkaog dyrkbarjordfra hver enkeltkommune
bØr opprettholdes.Det erherviktig åmerkesegat nedbyggingkun vil væreen av årsakenetil
at dyrkaog dyrkbarjord ikke lengereregnetfor matproduksjon.Andre formerfor avganger



at arealenegårut av produksjonog over tid gror igjen. Nydyrking vil på denandresidenøke
arealetdyrkamark.

Innrapporteringav avgangdyrkaog dyrkbarmark gir lovgivermulighettil åførekontroll
medat jordvernetblir ivaretattpåen samfunnsmessigforsvarligmåte. Statistikkenvil
dessutenværeet sentraltredskapi arbeidetmedeventuellesenererevideringerav regelverket.
Detmåutvikles hensiktsmessigeverktøyog rutinerfor slik rapportering.KOSTRA kanvære
et aktueltsystem.

Landbruksavdelingenserpositivtpåat departementetvurdererå etablere
arealdifferensieringssystemereller tilsvarendesystemersomkan støttekommuneni de
avgjørelsersomskal treffesetterjordloven § 9.

Andre sakersomforeslåsdelegert
I forhold til deøvrigesakstypenesomnevnesi departementetshøringsbrevi avsnitt2.1 pkt. 1
— 7, menerlandbruksavdelingeni likhet meddepartementetatdet er riktig å overføre
myndighetenogsåi dissesaken.Detvisestil departementetsbegrunnelse.
Landbruksavdelingenfinner samtidiggrunntil åbemerkeat enkelteav dissesaksteltene
stiller størrekrav til kompetansepårenesaksbehandlingsreglerenndetsomer tilfelle i
ordinæredelings-og konsesjonssaker.

Landbruksavdelingenharingenmerknadertil deøvrigemyndighetsoverføringersomforeslås.
Landbruksavdelingenmenerimidlertid detbørgåtydelig fram av de endeligebestemmelsene
at overføringenogsåinnebæreratkommunenefår myndighettil åavgi bindendeuttalelseom
høyestepris etter tvangsfullbyrdelsesloven§§ 11-13 og 1144.Det visestil ordlydeni disse
bestemmelsene.

Departementethari bestemmelsenevalgt ånegativtavgrensekommunensmyndighet.
Landbruksavdelingenmenerdettegjørregelverketoversiktligog lett praktiserbart.Vi mener
derforat dentekniskeutformingenav bestemmelseneer god.

VedrørendeforslaQettil ny forskriftomsaksbehandlin~m.vi komnutneni sakeretter
konsesionsloven.jordioven.odelsioven02 sko2bruksloven

Sakerderkommunener eiereller harannentilknyting til eiendommen
Bestemmelsenom atkommuneneikke kanavgjøresakerderkommunener eiereller
overdragerav eiendommenellerharannentilknytning til dener foreslåttviderefØrt.Våre
erfaringerviser atmangekommunerer usikrepåhvor dyptde skalgå inn i dissesakenefør de
sendestil overordnetinstansfor behandling.Usikkerhetenknyttersegsærligtil om de skal
avgi innstilling til vedtak.Landbruksavdelingenmenerderforatkommunensansvari disse
sakenbørpresiseresi dennyesaksbehandlingsforskriften.

Ajour
Landbruksavdelingenantaratbortfalletav kravet omå benyttede datasystemerfor
saksbehandlingog innhentingog leveringav statistikksomdepartementetstillerilirådighet
innebærerat kommuneneikke lengertrengeråbenyttesaksbehandlingsprogrammetAjour. Vi
hargrunntil åtro at dettevil lette detpraktiskearbeidetmedjord- og konsesjonslovssakerute
i kommunene.Dette fordi mangekommunerikke innehartilstrekkeligkompetansepå den
praktiskebrukenav programmet,fordi brukenav programmetinnebærerat dettil tider



oppstårfeil somoppfattessomfunksjonsfeilog fordi Ajour i mangetilfeller innebærer
dobbeltarbeidda sakeneførstbehandlesi kommunensordinæresaksbehandlingsprogram.

Kravettil kompetanse
Landbruksavdelingenberfylkeslandbruksstyretmerkesegatkravetomjord- og skogfaglig
kompetansevedbehandlingenav sakeretterjordlov,konsesjonslov,odelsiovog skogbrukslov
er foreslåttfjerneti forslagettil ny saksbehandlingsforskrift.Landbruksavdelingenberogså
fylkeslandbruksstyretmerkesegat forslagetfremmesuavhengigav Stortingetsbehandlingav
forslagetom åopphevedegjeldendelovreglerom krav til jord- og skogfagligkompetansei
kommunene.

Landbruksavdelingenharfor øvrig ingenmerknadertil denforeslåtteforskriften.

Landbruksavdelingenfremmeretterdettefølgende:

Innstilling:

Buskerudfyllceslandbruksstyreviser til landbruksavdelingensmerknaderog sluttersegtil
disse.

1. Sakeretterjordlovens§ 9 (omdisponering)børforvaltespå sammenivå i forvaltingen
somforvalterkonsesjonssakerogjordlovens§ 12 (deling).

2. Detbørutvikles hensiktsmessigerutinersomsikreratjordvernetsomen nasjonal
interesseblir ivaretatt.Statistikkoveravgangog tilgang pådyrkaog dyrkbarjord
ansesi dennesammenhengåværesentralt.

3. Fylkeslandbruksstyreharingenkommentarertil deandresakstypenesomforeslås
delegert,jf. departementetsbrev av 12.06.03pkt i — 7.

4. Kommunenebør sikrestilstrekkelig kompetanseog kapasitettil åbehandle
saksområdenesomnåblir delegert.Lovhj emlerderkompetansekravframgår,må
samsvaremedde krav omkompetansesomstatenfaktisk stiller til kommunene.

Saksbehandler:KnutWestrum

Vedlegg:

- Forslagtil nye bestemmelserom overføringav myndighetog forslagtil ny
saksbehandlingsforskriftm.m

Behandlingi fylkeslandbruksstyretden12.08.2003:

Innstillingenble enstemmigvedtatt


