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LANDBRUKSDEPARTEMENTET- FORSLAGOM OVERFØRINGAV
MYNDIGHET OG NY FORSKRIFTOM SAKSREHANDLINGI KOMMUNEN.

Hovedutvalgfor samfunnbehandleti møte28.08.2003sak0031/03 somfølgervedlagt.
Følgendevedtakble fattet:

Kragerøkommuneharfølgendemerknader

:

1. En frarårat følgendesakeravgjøresav kommunensomførsteinstans:

1. sakerom tiltak for dyrketjord etterjordLoven§ 8 tredjeog fjerdeledd,
2. sakerom å krevetjerningav anleggellerbyggverkettetjordloven§ 9 femteledd,
3. sakeromå gi påleggomå søkekonsesjonetterkonsesjonsloven§ 20 annetog tredjeleddog

odeisloven§ 29 annetledd,
4. sakerom unntakfra hogstforbudetetterkonsesjonsloven§ 27 førsteledd,
5. sakeromtilbaketrekkingav konsesjonog fastsettelseav frist for salg etterkonsesjonsloven§ 23

annetog tredjeleddog odeisloven§ 29 tredjeledd,
6 sakerom å settefrist for pantliavertil å bringetvangsbruksomeri stridmed konsesjonsloven§

3 annetleddtil opphøreller frist for erververtil åsørgefor omgjøringav overdragelseneller
overdragelsetil noensomkanfå ellerikke trengerkonsesjonetterkonsesjonsloven,jf
konsesjonsloven§ 25 og

7. sakeromforlengingav frist for videresalgetterkonsesjonsloven§ 6 førsteledd nr. 5 tredjepkt.

Begrunnelsener atkommunenikkehar tilstrekkeligkompetansetil å løsedenne
typesaker.Sakenebørfortsattværtillagt fylkesmannensomi daghar slik
kompetanse.

2. Kravet til jord- og skogbruksfagligkompetansebørbeholdes.
Størreavgjørelsesmyndighetvil stille størrekravtil fagligkorrektsaksbeliarn.lling.

Medvennlighilsen

A~zt. ~YC
Arme-KirstinNilsen
avdelingsleder
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LANDBRUKSDEPARTEMENTET - FORSLAG OM OVERFØRING AV
MYNDIGHET OG NY FORSKRIFT OM SAKSBEHANDLING I KOMMUNEN.

Saksbehandler: Bjørn Ørvik Arkiv: 04 &OO
Arkivsaksnr.: 03/01770

Saksnr. Utvalg Metedato
0031/03 Hovedutvalgfor samfunn 28.08.2003

Rådmannensforslagtil vedtak:

Kragerøkommunehar føiRendemerknader

:

I. En frarårat følgendesakeravgjøresavkommunensom førsteinstans:

I. sakerom tiltak for dyrketjord etterjordioven § 8 tredjeog fjerde ledd,
2. sakerom åkrevetjeming avanleggellerbyggverketterjordloven§ 9 femteledd,
3. sakerom å gi påleggom åsøkekonsesjonetterkonsesjonslovei~§ 20 annetog tredje leddog

odeisloven* 29 annetledd.
4. sakerom unntakfra hogsiforbudetetterkoiisesjonsloven~ 22 førsteledd,
5. sakerom tilbaketrekkingav konsesjonog fastsettelseav frist for salgetterkonsesjonsloven~ 23

annetog tredje leddog ode1s~ovcn~ 29 tredje ledd.
6. sakerom å settefrist for panihavertil å bringetvangsbruksomer i strid med konsesjonsloven§

3 annetledd til opphøreller frist for erververti] åsørgefor omgjøringav overdragelseneller
overdragelsetil noensom kan f~ eller ikke trengerkonsesjonetterkonsesjonstoven,jE
konsesjonsloven* 25 og

7. sakerom forlengingav frist for videresalgetterkonsesjonsioven* 6 førsteleddnr. 5 tredje pkt.

Begnrnnelsener atkommunenikke har tilstrekkelig kompetansetil å løsedenne
typesaker.Sakenebor fortsattvær tillagt fylkesmannensom i daghar slik
kompetanse.

2. Kravettil jord- og skogbruksfagiigkompetansebørbeholdes.
Størreavgjørelsesmyndighetvil stille størrekrav til faglig korrekt saksbehandling.

Sett inn innstillingenover dennelinja t

st 2003.~itLZ1«
Sektorleder.
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SAKSOPPLYSNINGER

Saken ekspederestil:
- LandbruksdepartementetJ’ostboks8007 Dep . 0030 Oslo.

Somtrykte vedleggfølger:

Følgendedokumenterfinnes i saksmappen:
- Høringsbrevfra Landbruksdepartementetdatert 12.06.2003.

Bakgrunnen for saken
Landbruksdepartementethar sendtpå boring forslagtil I) nye bestemmelseromoverføringav
myndighettil kommunen,fylkeslandbruksstyret.fylkesmannen.StatensLandbruksforvaltning
og Bergvesenetetterkonsesjonsloven.jordioven.odeislovenog skogbrukslovenog 2) ny
forskrift om saksbehandlingmv. i kommuneni sakeretter konsesjonsloven,jordloven,
odelslovenog skogbruksloven.
Forslageneer sendtpå boringtil kommunene,t~ylkeslandbruksstyrene.fylkesmennene.Statens
landbruksforvaltning.KS. Bergvesenet.NortzesBondelag.Norsk Bonde-og Småbrukarlag.
Skogeierforbundet.Statskogsamt flere departementer.
Landbruksdepartementetber om horinL’sinstansenesuttalelserinnen 15. september2003.

Saksbeskrivelse
Departementetsforslatz bvuuerpå et utkastutarbeidetav en arbeidsgruppetbr delprosjektet
“Desentraliserint=av juridiske virkemidler” som er en del av hovedprosjektet“Kommunerettet
satsingpålandbruksområdet”.Prosjektetble oppretteti forbindelsemedgjennomføringenav
St.meld.nr. 19(200l-2002)Nye oppgaverfor lokaldemokraties.— regionaltog lokalt niva.
Endringeneer forutsattåskulle skje medvirkning fra 1januar9004.
Departementetgjør innledningsvisoppmerksompå at forslagtil ny konsesjonslovnylig er lagt
fram for Stortinget,jf Ot.prp.nr. 79 (~00~-~003)Om lov om konsesjonved ervervav fast
eiendom(konsesjonsloven)mv. Det er usikkert når lovforslagetvU bli behandlet.
Høringsforslagenebyggerpå gjeldendelov. De endeligebestemmelsenevil imidlertid bli
justert i forhold til ny konsesjonslovdersomlovforslagetblir behandletog vedtattslik at loven
kan tre i kraft fra kommendeårsskifte.

Forslagtil nyebestemmelserog forskrift

1. Bestemmelserom overføringav myndighet

Vedbehandlingenav St.meld.nr. 31(2000-2001)sluttet Stortingetsegtil en kommunesatsing
påmiljøvern-og landbruksområdet.se lnnst.S.nr. 268 (2001-2002).
I St.meld.nr. 19(9001-2002)gir Regjeringensin tilråding om oppgavefordelingenmellom
forvaltningsnivåene.Kommunenehar i daubådeinnstillendemyndighetog vedtaks-
kompetansei henholdtil jordloven.konsesjonsloven.odelslovenog skoghruksloven.Det
leggestil grunnat alle konsesjonssakerog delingssakerskal avgjøresav kommunenesom
førsteinstansfom. I. januar2004. Videreer det forutsattatavgjørelsesmyndigheteni saker
etter skogbruksloven,medunntakav sakersomgjelder vernskoggrenser,overførestil
kommunenfra sammetidspunkt.Fylkeslandbruksstyreter forutsattå væreklageorganfor
nevnteavgjørelsertruffet av kommunene.

Side lav 5



12.
Sak 0031/03

I tillegg til de sakersomer nevnti stortingsmeld!ngen,foreslårLandbruksdepartementetå
overføreavgjørelsesmyndighetentil kommunenesom førsteinstansefter flere andre
bestemmelseri konsesjonsloven,jordiovenog odeisloven.
Avgjørelsesmyndighetenforeslåsoverførtbla. i sakeretterjordloven§ 9 (omdisponeringav
dyrketogdyrkbarjord til andreformål ennjordbruksproduksjon).Bakgrunnenfor detteer den
sammenhengendetoftester mellom en omdisponeringssakog en delingssak.Når det for
eksempelsøkesfradelingav dyrketeller dyrkbarjord til boligformål, vil detteogsåmåtte
behandlessomen omdisponeringssak.Det vil ikke \‘ærenoenheldig situasjondersom
kommunenkanavgjørefradelingsspørsmålet.mensfylkeslandbruksstyretmåavgjøre
omdisponeringsspørsmåletfor sammetomt. Det visesi denneforbindelseogsåtil at dettevil
gi et komplisertsaksbehandlingssystem.noesom igjen er negativt for brukeren.
Vedå overføreavgjørelsesmyndighetensom førsteinstansi sakersom gjelderomdisponering
avdyrket og dyrkbarjord til kommunen,leggerdepartementetansvaretfor en viktig nasjonal
interessetil kommunen.Departementetvil vurdereom detkan etableressystemer,for
eksempeli form av arealdifferensiering,somkommunenpå frivillig basiskan brukesom
støttenår detgjelderå ta avgjørelsei slike saker.
Departementetforeslårogsåat tblgendesakeravgjøresav kommunensom førsteinstans:

8. sakerom tiltak for dyrketjord etterjordioven * 8 tredjeog fjerdeledd,
9. sakerom å kreveflerning av anleggeller byggverketterjordioven§ 9 femteledd,
10. sakerom å gi påleggom å søkekonsesjonetterkonsesjonsloven§ 20 annetog tredje

leddog odeisloven§ 29 annetledd,
Il, sakerom unntakfra hogsiforbudetetterkonsesjonsloven§ ‘7 førsteledd.
12. sakerom tilbaketrekkingav konsesjonon fastsettelseav frist for salg etter

konsesjonsloven§ 23 annetog tredje leddog odelsloven§ 29 tredje ledd,
13. sakerom å settefrist for panthavertil å bringetvangsbruksom er i strid med

konsesjonsloven§ 3 annetledd til opphøreller frist for erververtil å sørgefor
omgjøring av overdranelseneller overdragelsetil noensom kan få eller ikke trenger
konsesjonetterkonsesjonsloven.jfkonsesjonsloven§ 25 og

14. sakerom forlengingav frist for videresalgetterkonsesjonsloven§ 6 førsteleddnr. 5
tredje pkt.

Dissesakeneharentennærsammenhengmedde sakstyperkommunenetter forutsetningeni
St.meld.nr. 19(2001-2002)skal overta,eller egnersegfor avgjørelsei kommunenettersin
art. Landbruksdepartementetmenerderfor at ogsåmyndighetentil å ta avgjørelseetterdisse
bestemmelsenebørleggestil kommunenesom førsteinstans.
Statenslandbruksforvaltninghar i dagavgjørelsesmyndigheti sakerom tvangmulktetter
konsesjonsloven§§ 20 fjerde leddog 23 første leddog tvangsgebyretterjordloven § 20.
Landbruksdepartementetforeslårat vedtaksmyndighetenetterdissebestemmelseneleggestil
frikesmannen.
Etter forslagetvil kommunensavgjørelserkunnepåklagestil ~‘lkeslandbruksstyreteller
fylkesmannen.Avgjørelsertruffet av fylkeslandbruksstyreteller fylkesmannensom
førsteinstanskanpåklagestil Statenslandbruksforvaltning.Viderekan avgjørelsertatt av
Statenslandbruksforvaltningpåklagestil Landbruksdepartementet.

2. Forskrift om saksbehandlingi kommunen

Det er foreslåttenkeltenyebestemmelseri forskrift om saksbehandlingmv. i kommunen.De
nyebestemmelseneinnebæreratkommuneneikke lengerplikter å benyttede datasystemerfor
saksbehandlingog innhentingog leveringav statistikksom Landbruksdepartementetstiller til
rådighet.Nårdetgjelderinnhentingog leveringav statistikk, foreslåsdeten bestemmelseom
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atkommunenemå anvendedetelektroniskedataformatetsomLandbruksdepartementet
fastsetter.
Videreforeslåsdetenbestemmelseom at kommunenemåstille til rådighetde saks-
dokumenterLandbruksdepartementetberom i forbindelsemed evalueringav praksis.Slike
evalueringerhardepartementetforetatti fleresammenhenger.sist i forbindelsemedat kom-
munenei Oppland,Sognog Fjordaneog Nordlandsom et prøveprosjektfikk avgjørelses-
myndighetsom førsteinstansi konsesjons-og forkjopssaker.Departementetfinner det
nødvendigåkunnefortsetteå foretatilsvarendeevalueringer.
St.meld.nr. 3 I (2000-2001)Kommune,fylke, stat— en bedreoppgavefordeling-~ omhandler
detstatligeregelverketrettetmotkommunesektoren.Landbruksdepartementetuttalerher at
det vil bli fremmetforslagom at lovregleneom kravettil jord- og skogbruksfaglig
kompetanseopphevessamtidigsomregleri forskriftersom stiller lignendekrav oppheves.
Kravet til jord- og skogbruksfagligkompetanseer etterdetteforeslåttoppheveti forslagettil
ny konsesjonslov,jf Ot.prp.nr. 79 (2002-2003>.Lovforslageter foreløpigikke behandletav
Stortinget.Forslagettil endringav forskriftsbestemmelsenvedrorendekravettil jord- og
skogbruksfagligkompetansefremmesuavhengigav resultatetav Stortingetsbehandlingav
lovforslaget.

3. Administrative og økonomiskekonsekvenser

Hovedtyngdenav sakenepå landbruksområdetgjelder omdisponering,deling og konsesjon.
Tall fra perioden1996-1999viser at det totaleantalldelingssakeravgjort i periodenvar om
lag 22.000,hvoravom lag9.500ble avgjortav fylkeslandbruksstyrene.Det totaleantall
omdisponeringssakeravgjort i periodenvar om lag 4.500.hvoravom lag 1.300ble avgjortav
fylkeslandbruksstyrene.Antallet konsesjonssakeravgjort i sammeperiodevar om lag 5.000
pr. år. hvoravom lag 3.000pr. år ble avgjortav fjlkeslandbruksstyrene.
Som følgeav at arealgrensenfor hx asom er et konsesjonspliktigkjøp av eiendomble heveti
2001. er antall konsesjonssakeridagtrolig noe lavere.Dersomforslagettil ny konsesjonslov,
jf Ot.nrn.nr. 79 (2002-2003),blir vedtattav Stortinget,vil detteinnebæreen betydelig
reduksjoni antallkonsesjonssaker.Det er imidlertid vanskeligå gi sikre og ftfllstendige
opplysningerom det totaleantall sakersomda blir unntattfra konsesjonsbehandling.
Forslagetom overføringav oppgaverinnebærerat de sakeri~lkeslandbruksstyreti dag avgjør
som førsteinstansherettervil bli avgjortav kommunen.
Kommunenharogsåi dagansvarfor å innhentenødvendigeopplysningerog forberedesaker
etterde aktuellebestemmelseneselv om denikke har avgjørelsesmyndighetsomførsteinstans.
Detteinnebærerat denoverføringav myndighettil kommunensom foreslåsikke vil innebære
betydeligeadministrativeog økonomiskekonsekvenserutoverde ressursersomallerede
benyttes.

Fylkesmannen,~lkeslandbruksstyretog Statenslandbruksforvaltningvil tilsvarendefå
frigjort ressurserpågrunnav oppgaveoverfbringen.

SAKSVURDERING

I. Bestemmelserom overførinuav myndighet
Allerede i dag er avgjørelsesmyndighetenfor en rekkesakeroverførtkommunen.Utvidelseav
dettetil å gjeldealle sakervil gi raskeresaksbehandling.Utover atdet trolig vil måttestilles
strengerekrav til korrekt saksbehandlingvil ressursbrukenbli om lag somtidligere.
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Unntaketer de sakerdepartementetlister opp i punktene1- 7. Detteer sakersom
f$dkesmanneni stor gradtil nå harutførtetterat kommunenhar gitt meldingom lovstridige
forhold. Flereav dissesakeneer krevenderentjuridisk og fbrmelt. I motsetningtil de fleste
kommunerhar l~’lkesmannennødvendigjuridisk kompetanse.For Kragerøgjelder dette
spesieltsakerknyttet til bruddpå konsesjonsvilkår(boplikt). Årlig anslåesdetå væreca. 5
10 av dennetypesakeri Kragerø. Enoverføringav dissetil kommunenvil kreve ressurserog
behovfor kompetanseheving.Saksbehandlingsfeilvil ogsålett kunneutløsekrav om
erstatningmot kommunen.Ut fra dettebor dissesakenefortsattleggestil fvlkesmannensom
harbestkompetansetil å løsedisse.

2. Forskrift omsaksbehandIin~i kommunen
Kommunenehar til nå vært pålagtå brukeet spesieltdatasystemved behandlingenav
landbrukssaker.Positivtat detteendresforutsattat det finnes fram til enklesystemfor
levering av statistikkknyttet til de saksbehandlingssystemerde flestekommunerbruker.

Dagenskrav til jord- og skogbruksfhgligkompetansefbreslåesopphevet.Samtidigsom
kompetansekravetsenkesfår kommuneneøkt ansvarfor faglig korrektsaksbehandling.
I forslageter endringenikke begrunnet.Endring av kompetansekravetvil krevestørre
brukav kommunaleressursertil kompetansehevingfbr å opprettholdedet faglige nivået.

3. Administrativeou økonomiskekonsekvenser
Heving av konsesjonsgrensenemedibrerikke slik redusertressursbrukfor kommunenesom
nedgangeni konsesjonssakerskulle tilsi. Bruk av egenerklæringerkreverkommunal
medvirkinui form av bådeattestasjon.kontroll og ikke minst informasjon.Til forskjell fra
konscsjonssakerkan kommuneneikke kreve inn gebyr for arbeidetmedesenerklæringene.
Endringenei konsesjonslovenbetyrderforreduserteinntektertil kommunene.

I Kragerøkommuneer detjordbrukssjefenog skogbrukssjefensom er tillagt arbeidetmed
saksområdenesom er omtalt i høringsbrevet.Etter sistenedbemanningeni Samfiinnssektoren
er dissestillingeneblitt tillagt nye arbeidsoppgavereks.genereltnæringsarbeidog arbeidet
med viltnemd. Gjennomføresdepartementesforslagfullt ut vil det i praksisbetymindre
ressursertil de nyearbeidsoppgavene.Det er spesieltoverføringenav sakenesom i
høringsbreveter omtaltsom punkt I — 7 som vi! betyøkt ressursbruk.Dessutenvil økt
avgjørelsesmyndighetstille størrekrav til korrektsaksbehandling.

For tiden pågåret prosjektmed sikte på formelt samarbeid/felles landbruksforvaltningfor
kommuneneSiljan. Skien.Porsgrunn.Bamble,Drangedalog Kragerø. Målet er i gangsetting
av slikt samarbeidfra årsskiftet20032004.Slikt samarbeidvil kunnegi alternativemåter å
løsede arbeidsoppgavenepå som omfattesav høringsbrevet. Det er fremmetegensaktil
politisk behandlingang.dette.

Side tO sm 15




