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Forslag til nye bestemmelserom overføring av myndighet og
ny forskrift om saksbehandlingi kommunene -

høringsuttalelsefra Larvik kommune.

Detvisestil Landbruksdepartementetsrundskriv12.6.03medbilag.

Sammendragav forslaget- særligvedr. landbrukseiendommer:

Landbruksdepartementethar ved brevav 12.06.2003sendtut påhøring forslagtil;
1: nye bestemmelseromoverføringav myndighettil kommunen,fyllceslandbruksstyret,

fylkesmannen,StatensLandbruksforvaltningog Bergvesenetetterkonsesjonsloven,
jordloven,odelsiovenog skogbruksloven

2: ny forskrifl om saksbehandlingm. v. i kommuneni sakeretterkonsesjonsloven,
jordloven,odelslovenog skogbruksloven.

Forslagetharsitt utgangspunkti St.meld.nr.19 2001-2002(Nye oppgaverfor lokaldemokratiet—
regionaltog lokalt nivå), ogdetbyggerpåetutkastlagt fram av en arbeidsgruppefor delprosjektet
“Desentraliseringavjuridiske virkemidler”. Delprosjekteter endelav hovedprosjektet
“Kommunerettetsatsingpå landbruksområdet”.

Medbakgrunni St.meld.nr. 19 2001-2002leggerdepartementettil grunnatalle konsesjonssakerog
delingssakerskalavgjøresav kommunensomførsteinstans.Videreskal alle sakerefterskogbruks]oven
unntattsakersomgjeldervernskoggrenser,oveføresti] kommunen.Fylkeslandbruksstyreter forutsattå
skulleværeklageorganfor de avgjørelserkommunentar. Bestemmelseneer forutsattå skullegjeldefra
01 .01.2004.

I tillegg til desakersomernevnti St.meld.nr. 192001-2002,foreslårdepartementetå overføre
avgjøreslesmyndighettil kommunenesom førsteinstansfor;
• Sakeretterjordloven§ 9 (omdisp.av dyrketog dyrkbarjord til andreformålenn

jordbruksproduksjon).
• Sakerom tiltak for dyrketjord etterjordloven§ 8 tredjeog fjerdeledd.
• Sakerom åkrevefijerning av anleggellerbyggverketterjordloven§ 9 femteledd.
• Sakerom ågi påleggom åsøkekonsesjonetterkonsesjonsloven§ 20 annetog tredjeleddog

odelsloven§ 29annetledd.
• Sakerom unntakfor hogstforbudetetterkonsesjonsloven§ 27 første ledd.
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• Sakerom tilbaketrekkingav konsesjonog fastsettelseav frist for salgetterkonsesjonsloven§23
annetog tredjeleddog odeisloven§ 29 tredjeledd.

• Sakerom åsettefrist for panthavertil åbringetvangsbruksomer i stridmedkonsesjonsioven§ 3
annetleddtil opphøreller frist for erververtil å sørgefor omgiøringavoverdragelseneller
overdragelsetil noensomkanfa eller ikke trengerkonsesjonetterkonsesjon~duxtn,jfr
konsesjonsloven§ 25.

• Sakerom forlengingav frist for videresalgetterkonsesjonsloven§ 6 førsteledffnr. 5 tredjepkt.

Nårdetgjeldersaksbehandlingeni kommuneneforeslårdepartementetatdetikkeitngerskalvære<krav
om brukav bestemtedatasystemerknyttet til saksbehandlingog leveringav statistikk. Det skal være
nok åanvendedet elektroniskedataformatsomdepartementetfastsetter.

Det foreslåsat kommunenemåstille til rådighetde saksdokumenterdepartementetberom for
evalueringav praksismeddenyebestemmelsene.

Det foreslåså fjernede bestemmelseri lover og forskrifler somsetterkravom fagkompetanseijord- og
skogbruk. Dettegjøresuavhengigav utfallet av Stortingetsbehandlingav forslagtil endringav
konsesjonsloven.I detteendringsforslageter detforeslåttå fjernedet landbruksfaglige
kompetansekravet.

Kommunensuttalelse:

I konsesjonssakerog delingssakeretterjordiovener deti dagslik at kommuneneeharansvaretfor-å
henteinn nødvendigeopplysningerog utredesakenslik at alle relevanteforholder godt opplyst; I saker
hvorkommuneneikke haravgjørelsesmyndighet,skaldetavgis uttalelse.Meddenlandbruksfaglige
kompetansekommunenehar i dag,harsaksbehandlernesværtgod innsikt i sakene,ogutfradetteanse&
detå ligge godt ti] rettefor atkommunenetAr totalansvaretfor vedtaki førsteinstans.Ulempenfor
kommunenevurderesåværeatoverføringenvil krevemerjuridisk kompetansepå området. I
utgangspunktetbørhverkommunehaetkompetansenivåminst tilsvarendedetsomi dagfinneshos
fylkesmannen.Slik kompetanseoppbyggingvil ta tid og mangekommunerantaså habetydeligvansker
medåfå det til. Departementetmåderfor stille midler til rådighetfor raskestmulig åfå kompetansenpå
plass.

Det politiske flertalis synog målsettingervil varierefra kommunetil kommune. Selv om både
konsesjonslovenog jordiovensetterklarerarmnerfor skjønnsutfoldelsen,ansesdetalleredei dag å
væreendel forskjell i praktiseringenav byenekommunenei mellom. Ved en total overføringav
vedtaksmyndighettil kommuneneerdetsannsynligat disseforskjellervil øke. Selv omet hovedmål
meddet framlagteforslager å få en lokal tilpasningav dennasjonalelandbrukspolitikken,ansesdetå
væreuheldigomdetblir et stort sprikmellomkommunerog spesieltmellomnabokommuner.Det anses
derforåværenødvendigatdepartementeti tilknytning til myndighetsoverføringenutarbeiderklare
rammerfor kommunensvalg av tilpasning. Det ansesogsånedvendigat departementetforetaren
jevnilg og grundigevalueringav kommunenespraktiseringav sin tildelte myndighet.

Kommunenehar i dagmyndighettil åavgjøresøknaderom omdisponeringav dyrkajord til skogsmark
for arealinntil 50 dekar. Dersomavgjørelsesmyndighetfor alle delingssakeretterjordiovenoverføres
til kommunene,erenenigi at detdaer rasjoneltogsåågi kommunenemyndighettil å avgjørealle
sakersom gjelderomdisponeringav dyrka og dyrkbarmark til andreformålennjordbruksproduksjon
(jordiovens§ 9). I mangeomdisponeringssakerforeliggerdetogsåsøknadom å få fradelearealet. I
slikesakermådet tasstilling til omdisponeringog fradelingsamtidig,ogdaer detogsårasjoneltat
sammeinstansfattervedtaki de to sakene.
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Deøvrigesakeretterjordioven,konsesjonslovenog odeislovensomdepartementetforeslårå overføre
avgjørelsesmyndighettil kommunenefor, er sakersomforekommersjeldeni denenkeltkommune.
Kompetanseninnenslikesakervil derfornormaltværevesentligmindreenninnenordinæredelings-og
konsesjonssaker.Arbeidsmessigansesdetderfor ikkeåbli noengevinstvedåoverføre
førstemnnstansmyndighetentil kon-miunenefordissesaker.

Forslagetom å fl ernekravetomatkommuneneskal nytte de datasystemerfor saksbehandlingog
innhentingog leveringav statistikksomLandbruksdepartementetbestemmer,støttesfullt ut. Dettevil
kunnegi grunnlagfor videreutviklingav eksisterendeI ny programvareog samspilletmedkommunens
øvrigeII-løsningerkanbli bedre.

At kommunenskal gi Landbruksdepartementettilgang til de saksdokumentersomdetbesom forå
kunneevaluerehvordankonsesjonsloven,j ordloven,odelslovenog skogbruksiovenbuirpraktisert,
vurdereså værenødvendig.Kommunenefår veddeforeslåttemyndighetsoverføringernoevalgifihet i
hvordanbyeneskalpraktiseres.DepartementetbørderforkunnefølgemedogcventueLtkunnegripe
inn dersomforskjelleneviser segåbli for store.

Å flernekravettil jord- og skogbruksfagligkompetansei kommunenesamtidigsomkommunenefår
meransvarpådetteområdet,vurderesåværesværtuheldig.En god og forsvarlighåndteringav
landbruksrelatertefag- og lovsakerkreversolid faglig kompetanseinnenjordbruk,skogbrukog miljø.
Derformåkommuneneskompetanseinnenjord- og skogbrukopprettholdes.

Sammendragav forslagetvedr.eiendommerfor øvrig:

En oppfatterforslagettil ytterligereoverføringav myndighettil kommunenesliknLkommunenei første
instansskal avgjørealle konsesjonssaker(derkommunenikke selv er selger).Detteinnebærerbl.a.at
kommuneneskal treffeavgjørelseruavhengigav hvilket reguleringsformålvedkommendeeiendomgår
inn under.
Pådenannensideforståren detslik atkommunenesoppgaveved muligeoveriredelseravioveller
forskrift fortsattvil værebegrensettil:
• å innhenteuttalelsefra densomermeddeltkonsesjonellerharavgitt egenerklæririg
• deretterå mnnberettesakenfor fyllcesmannensomtar standpunkttil hvilke tiltak-— om noen— som

skal treffes for åfå forholdetrettet(Konsesjonsbovens§§ 23, 24, 25 og26).

Kommunensuttalelse:

De flesteavgjørelserav dennetypekonsesjonssakerliggeralleredehoskommunene.Myndighetentilå
behandlekonsesjonssakerer i Larvik delegerttil rådmannen.Hittil hardetteinnebåretatsakerder
kommunenharavgjørelsesmyndigheten,praktisktalt alltid avgjøresi løpetav i — 3 dageretterat
søknadener mnnkommet— forutsattat søknadenikke ersværtmangelfull.
Konsesjonssakersomgjeldersteinbrudd(derenharen goddel sakeri Larvikpzg~uLarvikitten)har
imidlertid hittil måttetavgjøresav fylkesmannenfordi reguleringsformåletsteinbruddliggerutenfor
rammenav sakerkommunenkan treffe avgjørelseni. Sidenkonsesjonssøknadenei steinbrudd-saker
baserersegpå reguleringsplaner,er arealdisponeringenalleredevurdertav overordnetmyndighet,og det
vil derfor værefullt betryggendeatkommunenoverføresmyndighetogsåpådetteifelt.Dettevil også
forkortebehandlingstidenbetydelig.
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I hvertfall nårdetgjelderovertredelseav “boplikten” (forskrift i henholdtil Konsesjonslovens§ 5
tredjeledd),er detellersLarvik kommunesoppfatningatkommunenburdedelegeresmyndighettil å
vedtatiltak for åfa overtredelserrettet— medklageretttil fylkesmannenfor denvedtaketrettersegmot.
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