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MØTEBOK FOR FYLKESLANDBRUKSSTYRET I TROMS

SAK: /03

HØR[NG AV FORSLAG TIL NYE BESTEMMELSER OM
OVERFØRING AV MYNDIGHET OG NY FORSKRIFT OM
SAKSREHANDLING I KOMMUNEN

Landbruksdepartementetinvitereri brev av 12.6.2003fylkeslandbniksstyrettil å gi utta~e1se
til nyebestemmelserom overføringav myndighettil kommunen,f3’Ikeslandbruksstyret,
fylkesmannen,StatensLandbruksforvaltningog Bergvesenetetterkonsesjonsloven,
jordioven,odelsiovenog skogbrukslovenog ny forskrift om saksbehandlingmv. i kcnnmunen
i sakeretterkonsesjonsloven,jordioven,odelsiovenogskogbruksloven.

Departementetsforslagbyggerpåetutkastutarbeidetav enarbeidsgruppefor de1pro~Hekiei
“Desentraliseringavjuridiske virkemidler” somer en del avhovedprosjektet“Komniunerettet
satsingpå landbruksområdet”.Prosjektetble oppretteti forbindelsemedgjennomføringenav
St.meld.nr. 19(2001-2002)Nyeoppgaverfor lokaldemokratiet— regionaltog lokalt nivå.

Endringeneer forutsattå skulleskje medvirkning fra i .januar2004.

Departementetgjør innledningsvisoppmerksompåat forslagtil ny konsesjonslovnylig er
Lagtframfor Stortinget,jf. Ot.prp.nr. 79 (2002-2003)Om lov om konsesjonvedervervav
fasteiendom(konsesjonsloven)mv. Deterusikkertnårlovforslagetvil bli behandlet.
Høringsforslagenebyggerpågjeldendelov. Deendeligebestemmelsenevil imidlertid bli
justert i forhold til ny konsesjonslovdersomlovforslagetblir behandletog vedtattslik at
lovenkantre i kraft fra kommendeårsskifte.

I St.meld.nr. 19 (2001-2002)gir Regjeringensin tjiråding om oppgavefordelingenmellom
forvaltningsnivåene.Kommunenehar i dagbådeinnstillendemyndighetog vedtaks-
kompetansei henholdtil jordioven,konsesjonsloven,odeislovenog skogbruksloven.Det
leggestil grumn atalle kousesjonssakerog delingssakerskal avgjøresav kommunenesom
førsteinstansf.o.m. I. januar2004.Videreerdetforutsattat av~øre1sesmyndigheteni saker
etterskogbruksloven,medunntakav sakersomgjeldervernskoggrenser,overførestil
kommunenfra sammetidspunkt.Fylkeslandbruksstyreter forutsattåværeklageorganfor
nevnteavgjørelsertruffet av kommunene.

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

Avgjørelsesmyndighetenforeslåsoverførtbl.a.i sakeretterjordioven§ 9 (omdisponeringav
dyrketog dyrkbarjord til andreformål ennjordbruksproduksjon).Bakgrunnenfor detteer
densammenhengendetoftester mellom enomdisponeringssakog endelingssak.Nårdetfor
eksempelsøkesfradelingav dyrketellerdyrkbarjord til boLigformål,vil detteogsåmåtte
behandlessomenomdisponeringssak.Det vil ikke værenoenheldig situasjondersom
kommunenkanavgjørefradelingsspørsmålet,mens~‘1kes1andbruksstyretmåavgiøre
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omdisponeringsspørsmåletfor sammetomt. Det visesi denneforbindelseogsåtil at dettevil
gi et komplisertsaksbehandlingssystem,noesomigjen er negativtfor brukeren.

Ved åoverføreavgjørelsesmyndighetensomførsteinstansi sakersom gjelderomdisponering
av dyrketog dyrkbarjord til kommunen,leggerdepartementetansvaretfor enviktig nasjonal
interessetil kommunen.Departementetvil vurdereom detkanetableressystemer,for
eksempeli form av arealdifferensiering,somkommunenpå frivillig basiskanbrukesom
støttenårdetgjelderåta avgjørelsei slike saker.

Departementetforeslårogsåatfølgendesakeravgjøresav kommunensomførsteinstans:

1. sakerom tiltak for dyrketjord etterjordioven§ 8 tredjeog fjerdeledd,

2. sakerom åkreve fjerningav anleggellerbyggverketterjordloven§ 9 femteledd,

3. sakerom å gi påleggomå søkekonsesjonetterkonsesjonsloven§ 20 annetog tredje
leddog odelsioven§ 29 annetledd,

4. sakerom unntakfra hogstforbudetefterkonsesjonsloven§ 27 førsteledd,

5. sakeromtilbaketrekkingavkonsesjonog fastsettelseavfrist for salgetter
konsesjonsloven§ 23 annetog tredjeleddogodelsioven§ 29 tredje ledd,

6. sakerom å settefrist for panthavertil åbringetvangsbruksomer i stridmed
konsesjonsloven§ 3 annetleddtil opphøreller frist for erververtil å sørgefor
omgjøringavoverdragelsenelleroverdragelsetil noensomkanfa eller ikke-trenger
konsesjonetterkonsesjonsloven,jf konsesjonsloven§ 25 og

7. sakerom forlengingav frist for videresalgetterkonsesjonsloven§ 6 førsteleddnr. 5
tredjepkt.

Dissesakeneharentennærsammenhengmeddesakstyperkommunenetteribrutsetningeni
St.meld.nr. 19 (2001-2002)skal overta,elleregnersegfor avgjørelsei kommunenettersin
art. Landbruksdepartementetmenerderforat ogsåmyndighetentil å ta avgjørelseetterdisse
bestemmelsenebørleggestil komrmmenesomførsteinstans.
Statenslandbruksforvaltninghar i dagavgjørelsesmyndigheti sakeromtvangmulktetter
konsesjonsloven§§ 20 fjerdeleddog 23 førsteleddog tvangsgebyretterjordioven§20.
Landbruksdepartementetforeslårat vedtaksmyndighetenetterdissebestemmelseneicggestl
f~r ikesmannen.
Etter forslagetvil kommunensavgjørelserkunnepåklagestil fylkeslandbruksstyreteller
~‘lkesmannen.Avgjørelsertruffet avfylkeslandbruksstyreteller fylkesmannensom
førsteinstanskanpåklagestil Statenslandbruksforvaltning.Viderekanavgjørelsertattav
Statenslandbruksforvaltningpåklagestil Landbruksdepartementet.

Landbruksdepartementet foreslår følgendebestemmelserfor overføring av
myndighet:

~ I Kommunensmyndighet
Kommunenf~r fullmakt til åavgjøresakeri henholdtil konsesjonsloven,jordioven,
odeislovenog skogbmkslovenderavgjørelsesmyndighetenikke er lagt til andreorganeretter
§§2-5.
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Kommunenkanlikevel ikke avgjøresakerderkommunener eiereller overdragerav
eiendommenellerharannentillcnytning til den.I sliketilfeller skalsakensendestil avgjørelse
hosklageorganetettervanlig saksforberedelse,jf. forskrift omsaksbehandlingm.v. i
kommuneni sakeretterkonsesjonsloven,jordloven,odelslovenog skog-bruksloven§ 1.

~ 2 Fylkeslandbruksstyretsmyndighet
Fylkeslandbruksstyretfår fiullinakt til å taavgjørelseri sakersomgjelder:

1. ekspropriasjonm.m.etterjordlova§ 8 femteleddog §§ 13 og 14, jf§ 15.

2. avløsningavbruksretterm.m.etterjordioven§ 16.

3. spørsmåletom en eiendommedflereregisternummermåregnessoméndrittsenhet
etterjordloven§ 12 fjerdeledd.

4. odelsfrigjøringetterodelsloven§ 31.

5. vernskogi henholdtil skogbruksloven§ 32 første,annetog tredjeledd.

~ 3 Fylkesmannensmyndighet
Fylkesmannenfar fUllmakt til å taavgjørelseri sakersomgjelder:

1. hvorvidt de formellevilkårenefor odeLsfrigjøringetterodeisloven§ 31 foreligger.

2. begjæringavtvangssalggjennomnamsmyndighetenei henholdtil konsesjonsloven§
26 første,annetog tredjeledd.

3. bortfall av rettigheteretterkonsesjonsloven§ 26 annetledd,jf §§ 3 og 25.

4. alle spørsmålomtvangmulktetterkonsesjonsloven§ § 20 fjerdeleddog 23 førsteledd
og tvangsgebyretterjordioven§ 20.

~ 6 Klage til fylkeslandbruksstyret
Kommunensavgjørelseretter§ I kanklagesinn for fylkeslandbruksstyretmedunntakavde
avgjørelsersomkanklagesinn for fylkesmannen,jf § 7.

Klagetil fylkesmannen

Følgendeavkommunensavgjørelseretter§ i kan klagesinn for fylkesmannen:
1) avgjørelservedrørendesøknaderom konsesjoni henholdtil konsesjonsloven§ 2 i
områderderkonsesjonsfrihetenerbegrensetellersattut avkraft ved forskrift i henholdtil
konsesjonsloven§ 5 tredjeledd,
2) avgjørelservedrørendeforlengingav frist for videresalgetterkonsesjonsloven§ 6
førsteleddnr. 5 tredjepkt.,
3) avgjørelservedrørendepåleggomåsøkekonsesjonetterkonsesjonsloven§ 20 annet
og tredjeleddog odelsloven§ 29 annetledd,
4) avgjørelservedrørendefrist for panthavertil åbringetvangsbruksomer i stridmed
konsesjonsloven§ 3 annetleddtil opphøreller frist for erververtil å sørgefor omgjøringav
overdragelsenelleroverdragelsetil noensomkanffi eller ikke trengerkonsesjon,jf
konsesjonsloven§ 25 og
5) avgjørelservedrørendeunntakfra hogstforbudetm.v. etterkonsesjonsloven§ 27 første
ledd.
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8 Klagetil Statenslandbruksforvaltning
Fylkeslandbruksstyretsavgjørelseretter§ 2 kanklagesinn for Statenslandbruksforvaitning.
Fylkesmannensavgjørelseretter § 3 kan klagesinn for Statenslandbruksforvaltning

~S10 Intern arheidsdelingmellomfrlkeslandbruksstyretogfylkesmannen

Fylkeslandbruksstyretkanoverlatetil fylkesmannenåtaavgjørelserog gi uttalelserpåvegne
av styret.
Fylkeslandbruksstyretkanbestemmeatklagerovervedtaktruffet av fylkesmannenetter
fullmakt om overføringavmyndighetikke skal foreleggesstyret.
Fylkesmannenkanogsåi andresakerderstyret haruttalelsesmyndighetekspederesaken
videreutenatdener lagt fremfor styret.Vilkårenefor detteer at detforeliggersærlige
hensynsominnebæreratsakenbørbehandlesraskt. Slikesakerskal refererespå førstemøtei

tylkeslandbruksstyret.

Kapittel 4 Retningslinjer

å911Retningslinjer
Landbruksdepartementetkan fastsetteretningslinjerfor kommunen,fylkeslandbruksstyret,
fylkesmannenog Statenslandbruksforvaltningsinutøvelseav myndighetetterdisse
bestemmelsene.

2.2 Forskrift om saksbehandlingi kommunen
Deter foreslåttenkeltenyebestemmelseri forakrift om saksbehandlingmv. i kommunen.De
nyebestemmelseneinnebæreratkommuneneikke lengerplikter å benyttededatasystemerfor
saksbehandlingog innhentingog leveringavstatistikksomLandbruksdepartementetstiller til
rådighet.Nårdetgjelderinnhentingog leveringavstatistikk,foreslåsdetenbestemmelseom
at kommunenemåanvendedetelektroniskedataformatetsomLandbruksdepartementet
fastsetter.
Videre foreslåsdetenbestemmelseom atkommunenemå stille til rådighetde saks-
dokumenterLandbruksdepartementetberom i forbindelsemedevalueringavpraksis. Slike
evalueringerhardepartementetforetatti fleresammenhenger,sist i forbindelsemerlatkom-
munenei Oppland,Sognog FjordaneogNordlandsometprøveprosjektfiklcavgjøre]ses-
myndighetsomførsteinstansi konsesjons-og forkjøpssaker.Departementetfinner det
nødvendigåkunnefortsetteå foretatilsvarendeevalueringer.
St.meld.nr. 31(2000-2001)Kommune,fylke, stat— enbedreoppgavefordeling— omhandler
detstatligeregelverketrettetmotkommunesektoren.Landbruksdepartementetnttalerherat
detvil bli fremmetforslagom at lovregleneom kravettil jord- og skogbruksfaglig
kompetanseopphevessamtidigsomregleri forskriftersomstiller lignendekrav oppheves.
Kravettil jord- ogskogbruksfagligkompetanseeretterdetteforeslåttoppheveti forslagettil
ny konsesjonslov,jf. Ot.prp.nr. 79 (2002-2003).Lovforslageter foreløpigikke behandletav
Stortinget.Forslagettil endringav forskriflsbestemmelsenvedrørendekravettil jord- og
skogbruksfagligkompetansefremmesuavhengigavresultatetav Stortingetsbehandlingav
lovforslaget.
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LANDBRUKSAVDELINGENS MERKNADER:

Dagenstilstand:

I Tromsliggerlandbruksressursenei stor gradpådensmalestripenmellom fj ordog fjell.
Troms harmangesmåbruk,og disseer igjen oppdelti flere teiger, noesomgjørxiem
vanskeligådrive rasjonelt.Godesammenhengendeproduktivearealerkan derforbli liggende
medsvakeller ingendrift.

Kommunenhar i dagavgjørelsesmyndigheti alle sakersomgjeldersøknadom fritak fra bo-
ogdrivepliktenetterodelsiovenog konsesjonsloven.

Kommunenkanogsåtaavgjørelsei sakerhva gjeldersøknadomfradelingav tomt påimflil
2,0 dekar.Unntaketer hvorparsellener bebygdmedeiendommensbolig, kårboligeller
driftsbygning.

Kommunenkanogsåtaavgjørelsei sakerhvordetsøkesomfradelingav eiendommens
bebyggelsemedtomt inntil 5,0 dekarhvordet foreliggeravtaleom atrestenav eiendommen
skal selgessomtilleggsjord til nabobruk.

Kommunentar avgjørelsei sakersomgjelderomdisponeringav inntil 50 dekarskogsmarktil
nydyrking, ogomdisponeringav inntil 50 dekardyrkamarktil skogplanting.

Kommunentari dagavgjørelsehvordetsøkesom konsesjonfor ubebygdbolig eller
hyttetomtnr. 2. Kommunentar ogsåavgjørelsei endel andrekonsesjonssaker.

I dengraddeteruenighetmellomkonununenog fylkeslandbruksstyreterdettei
omdisponeringssakeretterjordlovens§ 9 og skogbrukslovens§ 50 ogdelingssakeretter
jordiovens§ 12. Dettegjeldersærligsakerom deling av drifisenheteller fradelingavhele
teigerhvordeternoeavstandmellomteigene.Detsammegjeldersøknadom fradelingav
bruketsvåningshus.I beggetilfeller serenatkommunenanbefaleroppdelingaiveiendommer
eller driftsenheter,og anbefalerat eiendommensvåningshusgodkjennesfradelt til boligtomt
eller hyttetomt,utenatdetforeliggerplanerfor restenav eiendommen.

I dagerdetetkrav atkommunenleggerinn sakerog benytterAjour som
saksbehandlingssystem.Landbruksavdelingenhargod erfaringmedat Åjour blir benyttetaom
et gjennomgåendesaksbehandlingssystem,ogmenerat detbidrartil at denlandhruksifhglige
utredningenblir bedre.

Foreslåtteendinger:

Denforeslåttedelegasjonsendringeninnebæreri praksisati de aller flestesakerhvor
fylkeslandbruksstyreti dagharavgjørelsesmyndighetoverføresdennemyndighetentil
kommunen.Unntaketer spørsmåletom eneiendommedflere registernummermåregnessom
éndriftsenhetetterjordioven§ 12 fjerde ledd.

Landbruksavdelingenantarat spørsmåletom dispensasjonfra kommuneplanensarealdeletter
PlanogBygningslovens§ 7 stadigvil måtteforeleggesfylkes]andbruksstyret.
Fylkeslandbruksstyrethar i dagoverlatttil fylkesmannenå gi uttalelsei dissesakerpåvegne
av styret.
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Sakenblebehandletavfylkeslandbruksstyreti møteden22.8.2003

Innstilling til vedtak:

“Fylkeslandbrusstyrethar ingenvesentligemerknadertil forslagtil nye bestemmeLserom
overføringav myndighetog til ny forskrifi om saksbehandlingeni kommunen.

Fylkeslandbruksstyreter enigi at spørsmåletom deling av drifisenhetikke børdeiegere&til
kommunen.Fylkeslandbruksstyretvisertil Landbruksavdelingensmerknader,ogstilleret
spørsmålvedom deter riktig ådelegereavgjørelsesmyndighetvedsøknadom fradelingav
bruketsvåningshustil kommunen.

Fylkeslandbruksstyretforutsetteratdet gis klare retningslinjertil kommunenhvagjelder
viktighetenav et fortsattsterktjordvemog hva gjeldereiendomsstruktur.

Fylkeslandbruksstyretforutsetteratkommunenharnødvendiglandbruksfagiiglcnmpetanseifl
å saksbehandledennetypesaker,og atfylkesmannenhar ressursertil å følgeopp og drive
kompetansehevingi forhold til kommunen.

DersomFylkesmannenskalha en tilsynsoppgavei forhold til kommunenspraktiseringav
landbrukslovgivningen,børdetkunnestilles krav til kommunenslandbruksfagligeutredningi
enkeltsaker.Detteframstårsomsærligviktig dakommunenikke lengerplikter åbenyttede
datasystemerfor saksbehandlingog innhentingav statistikksomLandbruksdepartementet
stiller til rådighet.”

Endringsforslag fra 0k K. Andreassen:

“Avsnitt 2 i innstilling til vedtakutgår.”

Endringsforslagfra Ole K. Andreassenfalt med4 mot 3 stemmer.

V e d t a

Sominnstilling til vedtak.
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