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Sak 176103 - Uttalelse om forslag til nye beste~¶ffuiIiir om
overføring av myndighet og ny forskrift om saksbehandling i
kommunen

Fylkeslandbruksstyretbehandletforslagtil nye bestemmelserom overføringav myndighetog
ny forskrift om saksbehandlingi kommuneni mØte28.08.03,sak176/03.

Vi visertil vedlagteutskrift av mØteboki sak176/03.
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Saksbehandlerstelefon:74 68 82 13

BesØksadresse:
Statens hus

Telefon: 74168022 e-posrmottak:posimottak@ fm-nt.stat.no

G
Sakstehandler:Alf E Fomes

Fyl kesskogsjef

7734 Steinkjer Strandveien38 Telefax: 74168053 Hjemmeside: www.fyLkesmannenno/nt



MØTEBOK

FYLKESLANDBRUKSSTYRETI NORD-TR.LAO i Nord-Trøndelag.

Møtedato:28/08/2003 Sakslistenr:176 Saksnummer:17000310002 AFS

Tidligerebehandling:

Eiendom:

Kommune Gnr Bnr Fnr Snr ID Andel Eiendomsnavn

NORD-TRØNDELAG

PARTER

Hjelpesaker:

Saksutredning:

FYLKESLANDBRUKSSTYRETSBEHANDLING I MØTE 28.08.03:

Saksbeh:AIfE Fornes

Trykte vediegg:

I Skriv dat. 11.06.03fra Landbruksdepartementettil høringsinstansene.

SAKSERAMLEGG:’

Ved skxiv dat. 12.06.03til høringsinstansenehar fylkeslandbruksstyretfått oversendttil
uttalelseforslagtil nyebestemmelserom overføringav myndighetog ny forskrift om
saksbehandlingi kommunen,innenforIandbrukslovgivningen(odeislov,konsesjonslov,
jordiovog skogbrukslov).

Forslagetom overføringav myndighettil kommunenebyggerpåDepartementetsutkast
utarbeidetav en arbeidsgruppefor deiprosjektet“Desentraliseringav juridiske virkemidler”
somerendel av hovedprosjektet“Kommunerettetsatsingpå Iandbruksområdct”.Prosjektet
ble oppretteti forbindelsemedgjennomføringavSI.meld.nr.19(2001-2002)Nyeoppgaver
for lokaldemokratiet— regional og lokalt nivå.
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Av foreliggendehøringsnotatframgår at alle delingsogkonsesjonssøknaderskal avgjøresav
kommunene.Likesåforeslåsat avgjørelsesmyndighetetterskogbruksloven,medunntakfor
sakersomgjeldervemskoggrenser,skal overførestil kommunene.Det sammegjeldersaker
etterodelsioven,medunntakfor odelsfrigjøringssøknader.Avgjørelsesmyndigheti slike saker
vil fortsattværefylkeslandbruksstyret.

Ovennevnteinnebærerat kommunenogsåfår myndighettil å avgjøresakeretter:

1. sakerom tiltak for dyrketjord etterjordiovens§ 8 , 3. og 4. ledd
2. sakerom å krevefjerningav anleggog byggverketterjordiovens§ 9, 5. ledd
3. sakeromå gi påleggom åsøkekonsesjon(tilligger fylkesmannenpr. dagsdato)etter

konsesjonslovens§ 20, 2. og 3. leddog odelslovens§ 29, 2.ledd.
4. sakeromunntakfra hogstforbudetetter konsesjonslovens§ 27, 1.ledd(tilligger

fylkesmannenpr.dagsdato)
5. sakeromtilbaketrekkingav konsesjonog fastsettelseav frist for salgetter

konsesjonslovens§ 23, 2. og tredjeleddog odelslovens§ 29,2.ledd(tilligger
fylkesmannenpr. i dag)

6. sakerom åsettefrist for panthavertil åbringetvangsbruksomeri stridmed
konsesjonslovens§ 3, 2.leddtil opphøreller frist for erververtil å sørgefor omgjøring
av overdragelsentil noensomkan få eller ikke trengerkonsesjonetter
konsesjonsloven,jfr. konsesjonslovens§ 25 (tilligger fylkesmannenpr. i dag)

7. sakerom forlengingav frist for videresalgetterkonsesjonslovens§ 6, 1. leddnr.5
tredjepkt.

Kommunenefår likevel ikke overførtmyndighettil åavgjøre sakerder kommunenereier
eller overdragerav eiendommeneller har annentilknytning til den. I sliketilfeller skal (slik
som prdagsdato)sakensendesklageorganet(fylkeslandbruksstyret)til avgjørelse.

Ved åoverfØreavgjørelsesmyndighetensomførsteinstansi sakersomgjelderomdisponering
av dyrketogdyrkbarjord til kommunen,leggerdepartementetansvaretfor en viktig nasjonal
interessetil kommunen.Departementetvil imidlertid vurdereom detkan etableressystemer,
for eksempeli form av arealdifferensiering,som kommunenpåfrivillig basiskan brukesom
støttenårdetgjelderå ta avgjørelsei slikesaker.

Fylkeslandbruksstyretvil fortsatthaavgjørelsesmyndigheti sakervedr. ekspropriasjonetter
jordloven,avløsningav bruksretteretterjordloven,spørsmåletom en eiendommedflere
registemummermåregnessomen driftsenhetetterjordlovens§ 12,4.ledd,odelsfrigjøring,
samtsakerom vernskogi henholdtil skogbrukslovens§ 32, I, 2 og 3 ledd.

Etterforslagetvil kommunensavgjørelserkunnepåklagestil fylkeslandbruksstyreteller
fylkesmannen.Avgjørelsertruffet av fylkeslandbruksstyreteller fylkesmannensom
førsteinstanskan påklagestil Statenslandbruksforvaltning.Avgjørelsertatt av Statens
landbruksforvaltningkan påklagestil Landbruksdepartementet.

Det foreslåsogsåenkeltenye bestemmelseri forskrift om saksbehandlingm.v. i kommunen.
De nye bestemmelseneinnebærerblant annetat kommunenikke lengervil haplikt til å nytte
de datasystemerfor saksbehandlingog innhentingog leveringav statistikk somLD stiller til
rådighet.
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Det foreslåsogsåenbestemmelseom atkommunenemåstille til rådighetde saksdokumenter
LD berom i forbindelsemedevalueringav praksis.Likesåforeslåsat dagenskrav om at saker
etterkonsesjonslov,odelslovog jordlov skal leggesom den somhar landbruksfaglig
kompetansetil uttalelsefrafalles.Dettehar sammenhengmedatdet i forslagtill ny
konsesjonslovforeslåsat kravet til jord- og skogbruksfagligkompetanseforeslåsopphevet,
uavhengigav nårforslagtil ny konsesjonslovmåttebli behandletav Stortinget,jfr. dagens
krav i jordlovens§ 4.

Det visesfor Øvrig til foreliggendeforslagtil nye forskrifter.

LANDBRUKSDIREKTøRENSVURDERING:

Kommuneneharpr. i dagbådeuttalemyndighetog avgjørelseskompetanseetterodelslov,
konsesjonslovogjordioveni mangesaker.Hovedtyngdenav sakenerefererersegtil søknader
om omdisponeringog deling etterjordloven samtsøknadenom konsesjonetter
konsesjonsloven.Likesåharkommunenepr. i dagmyndighettil å avgjøresøknadervedr.
sakerom fritak fra bo-ogellerdrivepliktenetterodelslovog konsesjonslov.

Somfølgeav hevingav arealgrensenfor hvilke eiendommersomkunneerverves
konsesjonsfrittble antageligantalletkonsesjonsakerreduserti forbindelsemedkven&ins’_av
04.05.01.Dersomforslagettil ny konsesjonslovblir vedtattvil detteogsåinnebæreen
betydeligreduksjoni antalletkonsesjonssakersomvil væregjenstandfor saksbehandlingpå
kommunaltnivå.

Vedå overføreavgjørelsesmyndighetensomførsteinstansi sakersomgjelderomdisponering
av dyrketog dyrkbarjord til kommunen,leggerdepartementetansvaretfor en viktig nasjonal
interessetil kommunen.Landbruksdirektørenleggertil grunnatde storejordvemsakeri
kommunenei hovedsakskjergjennomarealpianleggingen,og hvoren leggertil grunnat
fylkeslandbruksstyretfortsattvil væreuttalemyndighet.Dettevil ogsåværede typesakersom
utgjørdetstorevolum av saker.

Andre typersakersomer nevntovenfor underpkt. 1-7 vil pr. i dagfor en del væreukjente
sakstyperfor kommunene,men vil utgjøreet klart beskjedentantall,etterdenerfaringen har
pr. dagsdatohvordennemyndighethartilhørt fylkesmannen.Fylkesmannener imidlertid
innstilt påå gi kommunennødvendigveiledningi dissesakstyper.

Landbruksdirektørenharogsåmerketsegat fylkeslandbruksstyretvil væreklageinstansi
sakerinnenforjordlov, odelslov,konsesjonslovog skogbrukslovsomer av typisk
skjØnnsmessigkarakter,mensfylkesmannenvil væreklageinstansi sakerav mer“formell”
juridisk karakter.Dettevurderesav landbruksdirektØrensomen riktig saksfordelingmellom
fylkeslandbruksstyretog fylkesmannen.

Landbruksdirektørenhar for øvrig ikke noe å anføretil foreliggendeforslagtil nye
bestemmelserom overføringav myndighettil kommunenemv.

FORSLAGTIL VEDTAK:

Fylkeslandbruksstyretvisertil landbruksdirektørensvurderingerog slutter segtil disse.

riRSLAG TIL VEDTAK
å 17 7NSTEM~js<~ VEDTAn 4
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Kopi sendt til:

Sign.Kommune:
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