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Høring av forslag til nye bestemmelser om overføring av myndighet
og ny forskrift om saksbehandling i kommunen

Vedskriv dat. 12.06.03har fylkesmannenfått oversendttil uttalelseforslagtil nye
bestemmelserom overføringav myndighetogny forskrift om saksbehandlingi kommunen,
innenforlandbrukslovgivningen(odelsiov,konsesjonslov,jordiov og skogbrukslov).

Forslagetom overføringav myndighettil kommunenebyggerpå Departementetsutkast
utarbeidetav en arbeidsgruppefor delprosjektet“Desentraliseringav juridiske virkemidler”
someren del av hovedprosjektet“Kommunerettetsatsingpå landbruksområdet”.Prosjektet
bleoppretteti forbindelsemedgjennomføringav St.meld.nr.19 (2001-2002)Nye oppgaver
for lokaldemokratiet— regionalog lokalt nivå.

Av foreliggendehøringsnotatframgåratalle delingsog konsesjonssøknaderskal avgjoresav
kommunene.Likesåforeslåsat avgjørelsesmyndighetetterskogbruksloven,medunntakfor
sakersomgjeldervernskoggrenser,skal overfØrestil kommunene.Det sammegjeldersaker
etterodelsioven,medunntakfor odelsfrigjøringssøknader.Avgjørelsesmyndigheti slike saker
vil fortsattværefylkeslandbruksstyret.

Ovennevnteinnebærerat kommunenogsåfår myndighettil å avgjøresakeretter:

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

konsesjonslovens§ 20, 2. og 3. leddog odelslovens§ 29, 2.ledd.
4. sakerom unntakfra hogstforbudetetterkonsesjonslovens§ 27, 1.ledd(tilligger

fylkesmannenpr.dagsdato)
5. sakerom tilbaketrekkingav konsesjonog fastsettelseav frist for salgetter

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

6. sakerom å settefrist for panthavertil å bringe tvangsbruksomer i strid med
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.
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Kommunenefår likevel ikke overførtmyndighettil å avgjoresakerderkommunenereier
eller overdragerav eiendommeneller harannentilknytning til den.I slike tilfeller skal (slik
sompr dagsdato)sakensendesklageorganet(fylkeslandbruksstyret)til av~ØreIse.

Vedå overføreavgjørelsesmyndighetensomførsteinstansi sakersomgjelderomdisponering
av dyrketog dyrkbarjord til kommunen,leggerdepartementetansvaretfor en viktig nasjonal
interessetil kommunen.Departementetvil imidlertid vurdereomdetkan etableressystemer,
for eksempeli form av arealdifferensieririg,som kommunenpåfrivillig basiskan bruke som
stØttenårdetgjelderåta avgjørelsei slike saker.

Fylkeslandbruksstyretvil fortsattha avgjørelsesmyndigheti sakervedr. ekspropriasjonetter
jordioven,avløsningav bruksretteretterjordioven,spørsmåletom en eiendommedflere
registemummermåregnessomen driftsenhetetterjordiovens§ 12,4.]edd,odelsfrigjøririg,
samtsakerom vernskogi henholdtil skogbrukslovens§ 32, 1, 2 og 3 ledd.

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

Det foreslåsogsåenkeltenye bestemmelseri forskrift om saksbehandlingm~v. i kommunen.
Denyebestemmelseneinnebærerblant annetat kommunenikke lengervil ha plikt til å nytte
de datasystemerfor saksbehandlingog innhentingog leveringav statistikksomLD stiller til
rådighet.

Det foreslåsogsåen bestemmelseom at kommunenemåstille til rådighetde saksdokumenter
LD berom i forbindelsemedevalueringav praksis.Likesåforeslåsat dagenskravom at
sakeretterkonsesjonslov,odelsiovogjordiov skal leggesom den somhar landbruksfaglig
kompetansetil uttalelsefrafalles.Dettehar sammenhengmedat det i forslagtill ny
konsesjonslovforeslåsat kravettil jord- og skogbruksfagligkompetanseforeslåsopphevet,
uavhengigav nårforslagtil ny konsesjonslovmåttebli behandletav Stortinget,jfr. dagens
krav i jordiovens§ 4.

Fylkesmannensinerknader:

Kommuneneharpr. i dagbådeuttalemyndighetog avgjørelseskompetanseeitlerædeisiov,
konsesjonslovogjordioven i mangesaker.Hovedtyngdenav sakenerefererersegtil søknader
omomdisponeringog deling etterjordiovensamtsøknaderom konsesjonetter
konsesjonsloven.Likesåhar kommunenepr. i dagmyndighettil å avgjøresøknadervedr.
sakerom fritak fra bo- og ellerdrivepliktenetterodelsiovog konsesjonslov.

Somfølgeav hevingav arealgrensenfor hvilke eiendommersomkunneerverves
konsesjonsfritt,bleantageligantalletkonsesjonsakerreduserti forbindelsemedlovendringav
04.05.01.Dersomforslagtil ny konsesjonslovblir vedtatt,vil detteogsåinnebæreen
betydeligreduksjoni antalletkonsesjonssakersomvil væregjenstandfor saksbehandlingpå
kommunaltnivå.

VedåoverfØreavgjørelsesmyndighetensomførsteinstansi sakersom gjelderomdisponering
av dyrketog dyrkbarjord til kommunen,leggerdepartementetansvaretfor en viktig nasjonal
interesseIii kommunen.Fylkesmannenleggertil grunnat de storejordvernsakeri
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kommunenei hovedsakskjer gjennomarealpianleggingen,og hvoren leggertil grunnat
fylkeslandbruksstyretfortsattvil væreuttalemyndighet.

Andretypersakersomernevntovenforunderpkt. 1-7, vil pr. i dagfor en del væreukjente
sakstyperfor kommunene,menvil utgjøreetklartbegrensetantall,etterdenerfaringenhar
pr. dagsdatohvordennemyndighethar tilhørt fylkesmannen.Fylkesmannener imidlertid
innstilt påågi kommunennødvendigveiledningi dissesakstyper.

Fylkesmannenharogsåmerketsegatfylkeslandbruksstyretvil væreklageinstansi saker
innenforjordlov, odelslov,konsesjonslovog skogbrukslovsomer av typisk skjønnsmessig
karakter,mensfylkesmannenvil væreklageinstansi sakerav mer“formell” juridisk karakter.
DennesaksfordehngmellomfyWes]andbruksstyretog fylkesmannenreiserimidlertid, etter
fylkesmannensvurdering,mangeprinsipielleog interessantespørsmål.Det er da viktig at
forskrifteneer entydige.

Ut overovennevntehar ikke fylkesmannennoen merknader.

Medhilsen

IngerLise Gjørv
fylkesmann
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