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MØTEBOK

LANDBRUKSNEMNDA i ørland.

Møtedato:17/09/2003 Sakslistenr:34/03 Saksnummer:162103 00033 ALN

Eiendom:

Kommune Gnr Bnr Fin Snr ID Andel Eiendomsnavn
ØRLAND

PARTER

Hjelpesaker:

Saksutredning:

flering: Forslag til nye bestemmelserom overføring av

myndighet og ny forskrift om saksbehandlingi kommunen
Vedlegg:

I. Høringsutkastmedvedlegg.

Landbruksdepartementetharsendtut forslagtil 1) nyebestemmelserom overfbringav myndighettil
kommunen,fylkeslandbruksstyret,f~’Ikesmannen,StatensLandbruksforvaltningog Bergvesenetetter
konsesjonsloven,jordioven,odelsiovenog skogbrukslovenog 2) ny forskriftomsakshÆandlingmv.
i kommuneni sakerefterkonsesjonsloven,jordioven,odelsiovenog skogbrukslovenpåh~ring.
Søknadsfristener satttil 1.5. september2003.

Forslagetbyggerpåetutkastutarbeidetaven arbeidsgruppefor deiprosjektet‘1Desentralisering-av
juridiske virkemidler” somer endelav hovedprosjektet“Kommunerettetsatsingpå
Iandbruksområdet’.Prosjektetble oppretteti forbindelsemedgjennomføringenav Stortingsmelding
nr. 19(2001-2002)Nyeoppgaverfor lokaldemokratiet—regionaltog lokalt nivå.Endringeneer
forutsattå skulleskje medvirkning fra i januar2004.

Forslagettil ny konsesjonslover nylig lagt framfor Stortinget,jf. Ot.prp.nr. 79 (2002-2003)Om lov
om konsesjonvedervervav fasteiendom(konsesjonsloven)mv, og deterusikkertnårlovforslaget
vil bli behandlet.Høringsforslagenebyggerpå gjeldendekonsesjonslov.Deendeligetesiternnielsene
vil imidlertid bli justert i forhold til ny konsesjonslovdersomlovforslagetblir behandletog vedtatt
slik at lovenkantre i kraft fra kommendeårsskifte.

Bakgrunnenfor forslageter atStortingetvedbehandlingenav St.meld.nr. 31(2000-2001)sluttetseg
til en kommunesatsingpåmiljøvern-og landbruksområdet(Jnnst.S.nr. 268 (2001-2002)).I St.meld.
nr. 19 (2001-2002)gir Regjeringensin tiltåding om oppgavefordelingenmellom
forvaltningsnivåene.Kommunenehari dagbådeinnstillendemyndighetog vedtaks-kompetansei
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henholdtil jordioven,konsesjonsloven,odelsiovenog skogbruksloven.Det leggestil grunnat alle
konsesjonssakerog delingssakerskal avgjøresav kommunenesomførsteinstansf.o.m. 1. januar
2004. Videre erdet forutsattat avgjørelsesmyndigheteni sakeretterskogbruksloven,medunntak
av sakersom gjeldervernskoggrenser,overførestil kommunenfra sammetidspunkt.
Fylkeslandbruksstyreter forutsattå væreklageorganfor nevnteavgjørelsertruffetav kommunene.

I tillegg til de sakersomernevnt i stortingsmeldingen,foreslårLandbruksdepartementetåoverføre
avgjørelsesmyndighetentil kommunenesomførsteinstansetterflereandrebestemmelseri
konsesjonsloven,jordlovenog odelsloven.

Avgjørelsesmyndighetenforeslåsoverførtbla. i sakeretterjordloven§ 9 (omdisponeringav dyrket
og dyrkbarjord til andreformål ennjordbruksproduksjon).Bakgrunnenfor detteerden
sammenhengendetofiester mellomen omdisponeringssakog endelingssak.Nårdet for eksempel
søkesfradeling av dyrketeller dyrkbarjord til boligformål,vil detteogsåmåttebehandlessomen
omdisponeringssak.Det vil ikke værenoenheldig situasjondersomkommunenkanavgjøre
fradelingsspørsmålet,mensfylkeslandbruksstyretmåavgjøreomdisponeringsspørsmåletfor samme
tomt. Det visesi denneforbindelseogsåtil at dettevil gi et komplisertsaksbehandlingssystem,noe
som igjen ernegativtfor brukeren.

Vedåoverføreavgjørelsesmyndighetensomførsteinstansi sakersomgjelder omdisponeringav
dyrketog dyrkbarjord til kommunen,leggerdepartementetansvaretfor en viktig nasjonalinteresse
til kommunen.Departementetvil vurdereom detkan etableressystemer,for eksempeli form av
arealdifferensiering,somkommunenpå frivillig basiskan brukesom støttenåitdetgjeideråta
avgjørelsei slike saker.

Departementetforeslårogsåat følgendesakeravgjøresav kommunensomførsteinstans:

1. sakeromtiltak for dyrketjord etterjordloven§ 8 tredjeog fjerde ledd,
2. sakeromå kreve fjerningav anleggeller byggverketterjordloven§ 9 femteledd,
3. sakerom å gi påleggom å søkekonsesjonetterkonsesjonsloven§ 20 annetog tredjeleddog

odelsloven§ 29 annetledd,
4. sakerom unntakfra hogstforbudetetterkonsesjonsloven§ 27 førsteledd,
5. sakerom tilbaketrekkingav konsesjonog fastsettelseav frist for salg etterkonsesjonsloven§

23 annetog tredjeleddog odelsloven§ 29 tredje ledd,
6. sakerom å settefrist for panthavertil åbringetvangsbruksomer i strid medkonsesjonsloven

§ 3 annetleddtil opphøreller frist for erververtil åsørgefor omgjøringav overdragelseneller
overdragelsetil noensomkan få eller ikke trengerkonsesjonetterkonsesjonsloven,jf
konsesjonsloven§ 25 og

7. sakeromforlengingav frist for videresalgefterkonsesjonsloven§ 6 førsteleddnr. 5 tredje
pkt.

Dissesakeneharentennær sammenhengmedde sakstyperkommunenetterforutsetningeni St.meld.
nr. 19 (2001-2002)skal overta,elleregnersegfor avgjørelsei kommunenettersin ad.
Landbruksdepartementetmenerderforat ogsåmyndighetentil åta avgjørelseetterdisse
bestemmelsenebørleggestil kommunenesomførsteinstans.

Statenslandbruksforvaltninghari dagavgjørelsesmyndigheti sakeromtvangmulktetter
konsesjonsloven§§ 20 fjerdeleddog 23 førsteleddog tvangsgebyretterjordloven§ 20.
Landbruksdepartementetforeslårat vedtaksmyndighetenetterdissebestemmelseneleggestil
tylkesmannen.

Efter forslagetvil kommunensavgjørelserkunnepåklagestil fylkeslandbruksstyreteller
tyIkesmannen.Avgjørelsertruffet av tylkeslandbruksstyreteller tylkesmannensomiérsteinstanskan
påklagestil Statenslandbruksforvaltning.Videre kan avgjørelsertattav Statenslandbruksforvaltning
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påklagestil Landbruksdepartementet.

2.2 Forskrift om saksbehandling i kommunen

Det er foreslåttenkeltenyebestemmelseri forskrift omsaksbehandlingmv. i kommunen.Denye
bestemmelseneinnebæreratkommuneneikke lengerplikter åbenyttededatasystemerfor
saksbehandlingog mnnhentingog leveringav statistikksomLandbruksdepartementetstiller til
rådighet.Nårdetgjelderinnhentingog leveringav statistikk, foreslåsdetenbestemmelseom at
kommunenemåanvendedetelektroniskedataformatetsom Landbruksdepartementetfastsetter.

Videreforeslåsdeten bestemmelseom at kommunenemåstille til rådighetdesaks~dnkumenter
Landbruksdepartementetberom i forbindelsemedevalueringavpraksis.Slike evalueringerhar
departementetforetatti fleresammenhenger.Departementetfinner detnødvendigåkunnefortsetteå
foretatilsvarendeevalueringer.

St.meld.nr. 31(2000-2001)Kommune,tylke, stat— enbedreoppgavefordeling— omhandlerdet
statligeregelverketrettetmot kommunesektoren.Landbruksdepartementetuttalerherat detvil bli
fremmetforslagom at lovregleneom kravettil jord- og skogbruksfagligkompetanseoppheves
samtidigsomregleri forskrifier somstiller lignendekrav oppheves,Kravet til jord- og
skogbruksfagligkompetanseer etter detteforeslåttoppheveti forslagettil ny konsesjonslov,jf.
Ot.prp.nr. 79 (2002-2003).Lovforslageter foreløpig ikkebehandletav Stortinget.Forslagettil
endringav forskriftsbestemmelsenvedrørendekravettil jord- og skogbruksfagligkompetanse
fremmesuavhengigav resultatetav Stortingetsbehandlingav lovforslaget.

3. Administrative og økonomiskekonsekvenser

Hovedtyngdenav sakenepå landbruksområdetgjelderomdisponering,deling og konsesjon.Tall fra
perioden1996-1999viserat det totaleantalldelingssakeravgjort i periodenvar om lag22.000,
hvoravomlag 9.500ble avgjort av fylkeslandbruksstyrene.Det totaleantallomdisponeringssaker
avgjort i periodenvar om lag 4.500,hvoravom lag 1.300ble avgjort av fylkeslandbruksstyrene.
Antalletkonsesjonssakeravgjort i sammeperiodevar om lag 5.000pr. år, hvoravom lag 3.000pr. år
ble avgjortav fylkeslandbruksstyrene.

Somfølgeav at arealgrensenfor hva someret konsesjonspliktigkjøp av eiendomble heveti 2001,
er antall konsesjonssakeri dag trolig noelavere.Dersomforslagettil ny konsesjonslov,jf. Ot.prp.nr

.

79 (2002-2003),blir vedtattav Stortinget,vil detteinnebæreenbetydeligreduksjomhantall
konsesjonssaker.Det er imidlertid vanskeligå gi sikre og fullstendigeopplysningeromdet totale
antall sakersomda blir unntattfra konsesjonsbehandling.

Forslagetom overføringav oppgaverinnebærerat de sakertylkeslandbruksstyreti dagavgjørsom
førsteinstansherettervil bli avgjortavkommunen.

Kommunenharogsåi dag ansvarfor å innhentenødvendigeopplysningerog ibiheredesakerætterde
aktuellebestemmelseneselvom den ikkeharavgjørelsesmyndighetsomfbrsteinstans.Dette
innebærerat denoverføringavmyndighettil kommunensomforeslåsikkevil innebærebetydelige
administrativeog økonomiskekonsekvenserutoverde ressursersomalleredebenyttes.

Fylkesmannen,tylkeslandbruksstyretog Statenslandbruksforvaltningvil tilsvarendefåfrigjort
ressurserpågrunnav oppgaveoverføringen.
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Administrasjoneni ørlandkommuneer positivtil atkommuneneovertaravgjørelsesmyndigheten
for mangesaker.Det er sjeldenFylkesmaimen/Fylkeslandbruksstyretkommerfram til andrevedtak
enndetkommunenhartilrådd. I de tilfellene hvordettehar skjedd,har landbruksnemndafølt at det
lokale skjønnetikke harblitt ivaretatt.Nemndamenerat dehar de besteforutsetningerfor åtreffe
riktig beslutning,ettersomde faktisk harværtpå befaringpåeiendommensomsakengjelder.
Allikevel kandetnye forslagetføre til at detblir storelokale forskjellerfra kommunentil kommune
hvorlett det erå få igjennomsaker.Dettekan i en del tilfeller medføreatjordvernetblir svekket,ved
at det fradelesarealersomi stedetburdeværtnyttet til landbruksformål.En viktig forutsetningherer
at bådepolitikereog saksbehandlerehartilstrekkeligkompetanseog forståelsefor konsekvenseri
forhold til lovverkethvis for eksempelfradelingengodkjennes.HerharFylkesmannenenjobb å
gjøre.At godkjenningav omdisponeringav arealeneogsåleggestil kommunene,ansessomen
fordel.

En delegeringavvedtaksmyndighetfor en rekkesakervil medføremerarbeid,samtidigsom
konmiunenfår mer ansvar.For endel områderer det tidligerekun gitt en tilråding,eller at
kommunenharværtbehjelpeligmedsaksopplysninger.Nåblir kommunenenødttil å kommemed
vurderingeri tillegg. Det ansessomviktig atdenjuridiske kompetansenhosfylkesmannen
opprettholdesog styrkes,slik at dekanbiståkommunenei vanskeligesaker.Det er nødvendigmed
tilstrekkeligkompetanseog kapasitettil å behandlesaksområdenesomnådelegeres.

Et annetspørsmålsom måavklareer hvorgrundigsaksbehandlingenskal værenårkommunener
part i saken.

Nårdetgjeldersaksbehandlersystemeterdetet skritt i riktig retningat kommunenestår merfritt til å
benyttesegav andresaksbehandlingssystemer.Saksbehandlingssystemeter “gammeldags”selvom
sisteutgavener betydeligforbedret.Det vil ogsåværelettereå samkjøremedkommunensitt
saksbehandlersystem,daAjour er dårlig tilpassetkoniinunenessaksbehandlingssystemer.Samtidig
mådet lagesrutinersomsikrerjordvemet.Statistikkoveravgangav dyrkajordog dyrkbarjorder
viktig

Nårdetgjelderhavetomjord- og skogbruksfagligkompetanse,er detuheldigat dettehavet
forsvinner.En børhaenviss landbruksfagligbakgrunnfor åforståsammenhengerog konsekvenser
av tiltak somblir gjort. Enkeltesakersomnådelegeresstiller ogsåstørrekravtil kompetansepå rene
saksbehandlingsregler.I tillegg er detviktig at kompetansenhosFylkestnannennårdet gjelder
juridisk kompetanseopprettholdespåjord-, konsesjons-og skoglov,dadeter behovfor å diskutere
vanskeligesaker.

Administrasjonenharellers ingenmerknader.

FORSLAGTIL VEDTAK I LANDBRUKSNEMNDA:

Landbruksnemndasluttersegtil administrasjonensvurderinger,menvil samtidigpresisereat deter
helt uakseptabeltat kravettil landbruksfagligkompetanseforsvinner.

VEDTAK I LANDBRUKSNEMNDA 17. SEPTEMBER03:

Landbruksnemndasluttersegtil administrasjonensvurderinger,menvil sarntidigpresiscre-atdetrr
helt uakseptabeltathavettil landbruksfagligkompetanseforsvinner.

Enst. vedtatt.


