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Landbruksdepartementetharmed skriv dat. 16.6.03sendtpåhøringforslagtil: 1) nye
bestemmelserom overføringavmyndighettil kommunen,fylkeslandbruksstyret,frikesmannen,
StatensLandbruksforvaltningog Bergvesenetetterkonsesjonsloven,;ordlloven,odelsiovenog
skogbrukslovenog 2)ny forskrift omsaksbehandlingmv. i kommuneni sakeretter
konsesjonsloven,jordioven,odelsiovenog skogbruksloven.Frist for uttalelserer innen15.
september2003. Frahøringsbrevetgjengis:

“i. Bakgrunn

Departementetsforslagbyggerp~ et utkastutarbeidetav en arbeidsgruppefor deiprosjektet
“Desentraliseringav juridiskevirkemidler” somer endel avhovedprosjektev“Kominunerettet
satsifigpålandbmksonirådet”.Prosjektetble oppretteti forbindelsemedgjennomføringenav
St.meld.nr. 19 (2001-2002)Nyeoppgaverforlokaldemokratiet— regionaltog lokalt niv&

Endringeneer forutsattå skulleskje medvirkning fra 1.januar2004.

Departementetgjør innledningsvisoppmerksompåatforslagtil ny konsesjonslovnylig er lagt
fram for Stortinget,jfl Ot.prp.nr. 79 (2002-2003)Om lov omkonsesjonved ervervav fast
eiendomQconsesjonsloven)mv. Det erusikkertnårlovforslagetvil bli behandlet.
Høringsforslagenebyggerpå gjeldendelov. Deendeligebestemmelsenevil imidlenid bli justerti
forhold til nykonsesjonslovdersomlovforslagetblir behandletog vedtattslik atlovenkan tre i
kraft fra kommendeårsskifte.

2. Forslagtil nyebestemmelserog forskrift

2.1 Bestemmelserom overføringavmyndighet

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

miljøvern-og landbruksområdet,se Innst.S.nr. 268 (2001-2002).

I St.meld.nr. 19 (2001-2002>gir Regjeringensin tjiråding omoppgavefordelingenmellom
forvaltningsniv&ene.Kommunenehari dagbådeinnstillendemyndighetogvedtaks-kompetanse
i henholdtil jordioven,konsesjonsloven,oddslovenog skogbruksloven.Det leggestil grunnat
alle konsesjonssakerog delingssakerskal avgjøresavkommunenesomførsteinseans{o;m.1.
januar2004.Videreer detforutsattat avgjørelsesmyndigheteni sakeretterskogbruksloven,
medunntakav sakersomg~eIdervernskoggrenser,overførestil kommunenfra sanne
tidspunkt.Fy]keslandbruksstyreter forutsattå væreklageorganfor nevnteavgjørelsertruffet av
kommunene.
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Høringav forslagtil nyebestemnnlsérom ovej-føringav myndighetog ny
forskrift om saksbehandlingi kommunen



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

Avgjørelsesmyndighetenforeslåsoverførtbl.a. i sakeretterjordioven5 9 (omdisponeringav
dyrketog dyrkbarjord til andreformålennjordbruksproduksjon).Bakgrunnenfor detteer den
sammenhengendet oftestermellomen omdisponeringssakog en delingssak.Nårdet for
eksempelsøkesfradelingavdyrketeller dyrkbarjord til boligformål,vil detteogsåmåtte
behandlessomenomdisponeringssak.Det vil ikke værenoenheldig situasjondersom
kommunenkan avgjørefrade]ingsspørsmålet,mensfylkeslandbmksstyretmåavgjøre
omdisponeringsspørsmåletfor sammetomt. Detvisesi denneforbindelseogsåtil at dettev11gi
et komplisertsaksbehandlingssystem,noe somigjen ernegativtfor brukeren.

Ved å overføreavgjørelsesmyndighetensomførsteinstansi sakersomgjelderomdisponeringav
dyrketogdyrkbarjord til kommunen,leggerdepartementetansvaretfor en viktignasjonal
interessetil kommunen.Departementetvil vurdereomdetkan etableressystemer,for eksempel
i form av arealdifferensiering,somkommunenpå frivillig basiskanbrukesomstøttenårdet
gjelderå ta avgjørelsei slikesaker.

Departementetforeslårogsåat følgendesakeravgjøresavkommunensomførsteinstans:

1. sakeromtiltak for dyrketjord etterjordioven5 8 tredjeog fjerdeledd,

2. sakeromå hevefjerning avanleggeller I~ggverketteriordlloven 5 9 femteledd,

3. sakeromå gi påleggom å søkekonsesjonetterkonsesjonsloven5 20 annetog tredle

leddog odelsioven5 29 annetledd,

4. sakeromunntakfra hogsiforbudetetterkonsesjonsloven5 27 førsteledd,

5. sakeromtilbaketrekkingavkonsesjonog fastsettelseav frist for salgetter
konsesjonsloven5 23 annetog tredleleddog odelsioven5 29 tredje ledd,

6. sakeromåsettefrist for panthavertil åbringetvangsbruksomer i strid med
konsesjonsloven5 3 annetleddtil opphøreller frist for erververtil å sørgefornxng>ønng
av overdragelseneller overdragelsetil noensomkan få eller ikke trengerkonsesjonetter
konsesjonsloven,jf konsesjonsloven5 25 og

7. sakerom forlengingav frist forvideresalgenerkonsesjonsloven5 6 førsteleddnr. 5
tredjepkt.

Dissesakeneharentennærsanunenhengmeddesakstyperkommunenetterforutsetningeni
St.meld.nr. 19 (2001-2002)skal overta,elleregnersegfor avgjørelsei kommunenettersmart.
Landbruksdepartementetmenerderforat ogsåmyndighetentil åta avgjørelseetterdisse
bestemmelsenebørleggestil kommunenesomførsteinstans.

Statenslandbruksforvaltninghari dagavgjørelsesmyndigheti sakeromtvangmulktetter
konsesjonsloven55 20 fjerdeleddog 23 førsteleddog tvangsgebyretterjordloven5 20.
Landbruksdepartementetforeslåratvedtaksmyndighetenetterdissebestemmelseneleggestil
fylkesmannen.

Etter forslagetvil kommunensavgjørelserkunnepåklagestil frlkeslandbruksstyreteller
fylkesmannen.Avgjørelsertruffet av fylkeslandbruksstyreteller fylkesmannensomførsteinstans
kanpåldagestil Statenslandbruksforvaltning.Viderekan avgjørelsertattavStatens
landbruksforvaltningpåklagestil Landbruksdepartementet.

2.2Forskrift om saksbehandlingi kommunen

Deter foreslåttenkeltenye bestemmelseri forskrift om saksbehandlingmv. i kommunen.De
nye bestemmelseneinnebæreratkommuneneikke lengerplikter å benyttede datasystemerfor



saksbehandlingog innhentingog leveringav statistikksomLandbruksdepartementetstiller til
rådighet.Nårdetgjelderinnhentingog leveringav statistikk, foreslåsdetenbestemmelseom at
kommunenemåanvendedetelektroniskedataformatetsomLandbruksdepartementetfastsetter.

Videre foreslåsdeten bestemmelseom atkommunenemåstille til rådighetde saksdokumenter
Landbruksdepartementetberomi forbindelsemed evalueringavpraksis. Slike evalueringerhar
departementetforetatti flere sammenhenger,sist i forbindelsemedatkommunenei Oppland,
SognogFjordaneog Nordlandsometprøveprosjektfikk avgjørelsesmyndighetsom
førsteinstansi konsesjons-og forkjøpssaker.Departementetfinner detnødvendigå kunne
fortsetteå foretatilsvarendeevalueringer.

St.meld.nr. 31(2000-2001)Kommune,fylke, stat— en bedreoppgavefordeling— omhandlerdet
statligeregelverketrettetmotkommunesektoren.Landbruksdepartementetuttalerher at detvil
bli fremmetforslagomat lovregleneomkravettil jord- og skogbruksfagligkompetanse
opphevessamtidigsomregleri forskrifter somstillerlignendekravoppheves.Kravettil jord- og
skogbruksfagligkompetanseer enerdetteforeslåttoppheveti forslagetvil nykonsesjonslov,jf.
Ot.prp.nr.79 (2002-2003).Lovforslageter foreløpigikke behandletavStortinget.Forslagettil
endringav forskriftsbestemmelsenvedrørendehavettil jord- og skogbruksfagligkompetanse
fremmesuavhengigav resultatetavStortingetsbehandlingav lovforslaget.

3. Administrative og økonomiskekonsekvenser

Hovedtyngdenav sakenepålandbruksområdetgjelderomdisponering,delingog konsesjon.Tall
fra perioden1996-1999viser atdettotaleantalldelingssakeravgjorti periodenvar omlag
22.000,hvoravom lag9.500 ble avgjortav fylkeslandbruksstyrene.Det totaleantall
omdisponeringssakeravgjorti periodenvar om lag4.500, hvoravomlag 1.300ble-avgjort-av
fylkeslandbrukssiyrene.Antalletkonsesjonssakeravgjorti sammeperiodevaromlag5.000pr. år,
hvoravomlag 3.000pr. årbleavgjortav frlkeslandbruksstyrene.

Somfølgeav atarealgrensenfor hva somer etkonsesjonspliktigkjøpav eiendomble heveti
2001,er antallkonsesjonssakeri dagtrolig noelavere.Dersomforslagettil nykonsesjonslov,jf.
Ot.prp.nr. 79 (2002-2003),blir vedtattavStortinget,vil detteinnebæreen betydeligreduksjoni
antallkonsesjonssaker.Deter imidlertid vanskeligågi sikreog fullsvendigeopplysningeromdet
totaleantall sakersomda blir unntattfra konsesjonsbehandling.

Forslagetomoverføringavoppgaverinnebæreratde sakerfy]keslandbruksstyreti dagavgjør
somførsteinstansherettervil bli avgjortavkommunen.

Kommunenharogsåi dagansvarfor å innhentenødvendigeopplysningerog forberedes-aker
etterde aktuellebestemmelseneselv om denikke haravgjørelsesmyndighetsomførsteinstans.
Detteinnebæreratdenoverføringavmyndighettil kommunensomforeslåsikke vil innebære
betydeligeadministrativeog økonomiskekonsekvenserutoverde ressursersomallerede
benyttes.

Fylkesmannen,fylkeslandbruksstyretog Statenslandbruksforvaltningvil tilsvarendefå frigjort

ressurserpågrunnavoppgaveoverføringen.”

Situasioninnensaksområdetfor Sør-Aurdalkonnnunei dag
Meddendelegasjontil kommunendetalleredeer gitt sammenmedprøveprosjektetfor avgjøri
konsesjonssakerkommunenei Opplandharværtmedi, vil antall sakerdetblir gitt fullmakt til å
fatte endeligavgjøri væreforholdsvisfå. Forjordlovssakerkannevnesat medbakgrunni antall
sakeri detsisteer detomkring5 sakeri åretfor enkelteiendommer.I tillegg kommeruttalelsertil
reguleringsplaner.Av skogbrukssakererdetogsåfå saker.
Nårdetgjelderforholdtettil annetlovverkkan nevnesatplan-og bygningslovenberører
sal=sområdet.Kommunenharetterdennelov godkjenningsmyndighetfor kommunaleplaner,og
detkanhernevnesatkommunenbl.a.har godkjenningsmyndighetfor planerdervernskog
inngår.



Fylkesmannen,landbruksavdelingenhar biståtti juridiske spørsmålog veiledningfra
saksbehandlernemnensaksområdet.

Vurdering

:

Mederfaringfra prøveprosjektetder avgjørelsesmyndighetsomførsteinstansitonsesjonssaker
harvert praktisert,synesdet rimelig medytterligeredelegering.Delegering i sakersomgjelder
vernskoggrenserburdeogsåværemed,detteseesi forhold til denmyndighetkommunener
tillagt i plansaker.

Nårdetgjelderomdisponeringavdyrketog dyrkbarjord kandelegeringgi uheldige
konsekvenserdersomutbyggingsiveroverskyggerdelangsiktigejordverninteressene.Det synes
derfor hensiktsmessigat detblir etablertsystemersomkan gi støttefor å ta avgjøri slike saker
slik detsies i høringsbrevet..

Med tilstrekkelig ressurservil saksbehandlingenbli merrasjonellog publikumfår bedreservice.
Det er spørsmålom kommunenfår tilført nødvendigemidler slik at servicenblir tilfredsstillende.
Medlovendringenedeter forslagomi konsesjonslovenvil antall sakerbli færre, og veieopp
noeav økt forvaltningsbyrdepå kommunen.Behandlingsgebyrfra slike sakersomgjelderbolig-
og fritidseiendommerfallerimidlertid bort.

Delegeringenmedførerstørrenærhettil de detgjelder.Det oppstårdermedofteretilfeller der
det er spørsmålomhabilitet. I likhet medsakerderkommunenereiereller overdragermåsaker
der forhold til sakensparterkommerinn, kunneavgjøreshosklageorganet.

Det er viktig at det fortsatter fag- og juridisk kompetansesomkan biståkommunene.Det
forutsettesat klageorganet,nåværendefylkesmannen,landbnxksavdelingenhardenne
kompetansenog fortsattbistårkommunene.Praktiseringeni dissesakeneskjeup&grunnlagav
overordnedebestemmelserog forutsetteren viss likebehandlingkommuneri mellom.Dette
kreverogsåoppfølgingav overordnetorgan.

Rådmannensforslagtil vedtak:

Sør-Aurdalkommuneserpositivt på forslaget omoverføringavmyndighetetterkonsesjons-,
jord-, odels-og skogbruksloven.Kommunenmenerat ogsåsakersomgjeldervernskoggrenser
børbli delegert.
Det forutsettesatnødvendigeressurserblir tilført. I sakerderhabiliteshensynkommermn ma
overordnetorgankunnefatte avgjør.Likeledesforutsettesatoverordnetorgan,fylkesmannen,
landbmksavdelingen,fortsattbistårmedjuridisk og fagligkompetanse.

Behandling i Utviklingskomité - 20.08.2003:

Sområdmannensforslag. Enstemmig.

Vedtak i Utviklingskomité - 20.08.2003:

Sør-Aurdalkommuneserpositivt påforslaget omoverføringav myndighetetterkonsesjons-,
jord-, odels-og skogbrukslov,ep.,Kommunenmenerat ogsåsakersomgjeldervernskoggrenser
bød,ii~oiegeft.’
Detforutsettesatnødvendigeressurserblir tilført. I sakerderhabiliteshensynkommerinn nå
overordnetorgankunnefatte avgjør.Likeledesforutsettesatoverordnetorgan,fylkesmannen,
landbruksavdelingen,fortsattbistårmedjuridisk og fagligkompetanse.
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