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Arkivkode.: V
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MELDING OM POLITISK VEDTAK -

HØRING AV FORSLAG TIL NYE BESTEMMELSER OM OVER-
FØRING AV MYNDIGHET OG NY FORSKRIFT OM
SAKSBEHANDLING I KOMMUNEN

Landbruks-og utmarksnemndabehandleti møte26.08.2003,sak0022/03.Følgendevedtakble
fattet:

Landbruks-ogutmarksnemndai Ål/ord kommunestiller segpositiv til overføringav myndighet
og nyforskr~ftomsaksbehandlingi kommunen.

Landbruks-ogutmarksnemndavipåpekefølgende.
• En har all grunnti å tro, ihhterfaringfra tidligere delegasjoner,at dettevil medføreen

størrearbeidsmengdefor kommunenog dettebørgjenspeilesegi de statlige
overføringenetil kommunen.

• En serdetsomsværtuheldigat kravettil jord- ogskogbruksfagligkompetanseer
foreslåttavviklet.Dettestår ikke i samsvarmedat delegasjonenmedførerøkt
kompetansekrav.

Vedtaketvarenstemmig.

Kopi avmøtebokfølgervedlagt.

Medhilsen

Sekretær

Kopi: Ordføreri Åfj ord,OddbjørnRømma
Rådmanni Åfi ord,Kj ell Inge Skaldebø
Sektorsjeffor landbruk,kultur og teknsiketjenesteri Åfjord kommune,Tor Skjevdal

Adr.: Tif Rådhuset Teiefax Rådhuset Giro Giro skatt Orgnr.
7tlOÅfjod 72532300 72532301 43450600793 78550516305 964982864MvA
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Saksbeh.: IHA
Arkivsak: 03/00902
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Saksnr. Behandlendeorgan Møtedato
0022/03 Landbruks-og utmarksnemnda 26.08.2003

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

Innstilling:
Landbniks-og utxnarksnemdai Åfjord kommunestiller segpositivtil dettehar ingen
ytterligeremerknadertil utsendthøringsutkast,menvil påpekeat dettevil bli føre til en økt
arbeidsmengdefor kommunenogat dettebørgjenspeilesegi destatligeoverføringenetil
kommunene.

Behandling/vedtak i Landbruks- og utmarksnemnda den26.08.2003sak0022/03

Behandling:
Avdelingslederfremmetny innstilling til vedtakpåmøtet:

Landbruks-og utmarksnemndai Åfj ordkommunestiller segpositivtil overføringav
myndighetog ny forskrift om saksbehandlingi kommunen.

Landbruks-og utmarksnemndavi påpekefølgende:
Enhar all grunnti åtro, ihht erfaringfra tidligeredelegasjoner,atdettevil medføreen
størrearbeidsmengdefor kommunenog dettebørgjenspeilesegi de statlige
overføringenetil kommunen.

• En serdetsomsværtuheldigathavettil jord- og skogbruksfagligkompetanseer
foreslåttavvikJet.Dettestårikke i samsvarmedat delegasjonenmedførerøkt
kompetansekrav.

Dennye innstillingenbleenstemmigvedtatt.

Vedtak:
Landbruks-og utmarksnemndai Åfjord kommunestiller segpositivtil overføringav
myndighetog ny forskxift om saksbehandlingi kommunen.

Landbruks-og utmarksnemndavi påpekefølgende:
• En har all grunnti å tro, ihht erfaringfra tidligere delegasjoner,atdettevil medføreen

størrearbeidsmengdefor kommunenog dettebørgj enspeilesegi de statlige
overføringenetil kommunen.

• En serdetsom sværtuheldigathavettil jord- og skogbruksfagligkompetanseer
foreslåttavviklet. Dettestår ikke i samsvarmedat delegasjonenmedførerøkt
kompetansekrav.

Vedtaketvarenstemmig.



Sak6022/03

Saksopplysninger:

Landbruksdepartementethar sendtut forslag til nye bestemmelserom ovérføringav
myndighettil bLa. kommunen.

Viservideretil vedlegg.
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Møtedato:28/08/2003 Sakslistenr:81 Saksnummer:09990310002DIV

Tidligere behandling:

Eiendom:

Kommune Gnr Bnr Fnr Sir ID Andel Eiendoinsnavn

PARTER

Hjelpesaker:

Saksutredning:

HØRING AV FORSLAG TIL NYEBESTEMMELSER OM OVERFØRING AV

MYNDIGHET OG NY FORSKRIFT OM SAKSBEHANDLING I KOMMUNEN
I St.meld.nr. 19 (2001-2002)har Regjeringengitt sin tilrådingom oppgavefordelingen
mellomforvaltningsnivåene.Vedtaksmyndighetener i dagfordeltmellomkommunenog
fylkesmannen/fylkeslandbruksstyret.Ervervav landbrukseiendomineravgjøresav
fylkeslandbruksstyret,menbI.a. der eiendommenomfattesav godkjentplanetterplan-og
bygningslovenogutlagt til annetennlandbruksamti 0-konsesjonstilfellene,erdet
kommunensomavgjørsakeni første instans.I StortingsmeldingenleggesdeitiiLgrunnatalle
konsesjonssakeneog delingssakeneskal avgjøresav kommunen.Det sammegjeldersaker
etterskogbrukslovenmedunntakav sakersomgjeldervemeskoggrense.Sakeretter
odelsiovensomgjelderbo-ogdriveplikt skal ogsåfortsattligge til kommunensomi dag.

I tillegg til delingssakeneetterjordlovenerogsåomdisponeringssakeneforesjåttlagt til
kommunen.Detteer landbruksdirektørenenigi. I tillegg til at en fradeling ofteogså
forutsetterenomdisponeringog derforbØr avgjøresav sammeorgan,vil en pekepåat deter
kommunensomerplanorgan.Det gjelderoftede sammevurderingeneav arealanvendelsen
her sometterenenkeitsaketterjordioven.
Etterdetsomer vedtattsentraltleggervi til grunnat myndighettil å faneenkeitvedtaketter
de ovennevntebyeneoverfØrestil kommunenfra 1.1.2004.
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Nårdetgjelderdebestemmelsenei konsesjonslovensomgjelderoppfølgingav sakeneetterat
vedtakerfattetog søknadenavgjortmedendeligvirkning, erenmer i tvil om deter
hensiktsmessigåoverføremyndighetentil kommunen.Dettegjeldersakerompåleggomå
søkekonsesjonvedmislighold av bo-og driveplikt pålandbrukseiendommerog sakerhvor
forpliktelsentil bosettingpågrunnlagav opplysningenei rødegenerklæringlikiceblirfulgt
opp. Videre gjelderdetsakerom åpåleggevideresalghviskonsesjonssøknadikkeer sendt
eller søknadenavslått.Dessutengjelderde sakeromtilbaketrekkingav konsesjonved
mislighold,og krav omfjeming av anleggog byggverketterjordloven§ 9, 5. ledd.Detteer
sakerav merformell ogjuridisk karakter,derdet landbruksmessigeskjønnetog depolitiske
vurderingenei liten gradkommerinn.Dessutenvil sakerom videresalgetterkonsesjonsloven
§ 25 og konsesjonspåleggetter§ 20, 2. leddikkeværeenkeltvedtaksomkanpåklages.En
meneratdet ikke vil væreulogiskåskille slikeoppfølgingssakerfra selve
realitetsavgjørelsen.Landbruksdirektørenvil derforbedepartementetvurdereåla
avgjørelsesmyndigheteni dissesakenefortsattliggehosfylkesmannen.

Landbruksdirektørenserpositivt påat kommunenikke lengerplikter å benyttede
datasystemenefor saksbehandlingog innhentingav statistikksomLandbruksdepartementet
stiller til rådighet.Dettevil gjøredetenklerefor kommunenåkombinereteksthehandlingen
av jord- ogkonsesjonslovsakenemedandresakersomkommunenskal avgjøre,for eksempel
sakeretterplan-og bygningsloven.

Forslagtil

VEDTAK:

Fylkeslandbmksstyretsluttersegtil deovennevntemerknadenefra landbruksdirektøren.

I-Iarstveit sattefram slikt forslag:

“Som landbruksdirektørensinnstilling medfølgendetillegg:
Fylkeslandbruksstyretmenerkommunenblir påførtmerarbeidsamtkravtil juridisk
kompetanse.Kostnadenmeddettemåkompenseresfullt ut.”

Harstveitsforslagfikk 6 stemmer.
Landbruksdirektørensforslagfikk I stemme(Eriksen)

Kopi sendttil:

Landbruksdepartementet

Sign.Kommune: Sign. Fylke:

MØtedato:28/08/2003 Sakslistenr:81 Saksnummer:09990310002DIV


