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Metebok Sak 0047/03

FORSLAGTIL NYE BESTEMMELSEROM OVERFØRINGAV MYNDIGHET OG
NY FORSKRJFTOM SAKSBEHÅNDLING I KOMMUNEN

Saksbehandler:Liv RigmorSølland Arkiv: 640
Arkivsaksnr.: 03/00741

Saksnr.: Utvalg Møtedato
0047/03 Utvalgfor teknisketjenesterog landbruk 22.09.2003

Rådmannensforslagtil vedtak:
Dersomkommunenskal kunnepåtasegslik avgjørelsesmyndigheti henholdtil
landbrukslovgivningensomherforeslått,forutsettesatkommuneninneharnødvendigefaglige
og økonomiskeressurser.

Kommunenkreverat detfølgerøkonomiskeressursermedoppgaveneog det frarådespådet
sterkesteat havetom landbruksfagligkompetansei kommuneneoppheves.

Vedlegg:
Ingen:Høringsbrevog forslautil endringergiengisi sinhelhetunderfaktadelen

.

Faktadel:
Høringsbrev
Høringsnotat: forslagtil 1)nye bestemmelser2) ny forskrift om saksbehandlingmv.

Horingsbrev

Vår ref 2003/1708
Dato 12.062003

Høring avforslag til nyebestemmelseromoverføringavmyndighetog nyforskrftom
saksbehandlingi kommunen
Landbruksdepartementetsendermeddettepå høringforslag til 1) nye bestemmelserom
overføringav myndighettil kommunen,frlkeslandbruksstyret,frikesmannen,Statens
LandbruksforvaltningogBergvesenetetterkonsesjonsloven,jordloven,odeislovenog
skogbrukslovenog 2) nyforskrftomsaksbehandlingmv. i kommuneni sakeretter
konsesjonsloven,jordioven,odelsiovenogskogbruksloven.

Ovennevnteforslagsendespå høring til kommunene,fylkeslandbruksstyrene,frlkesmennene,
Statenslandbruksforvaltning,1<8, Bergvesenet,NorgesBondelagNorskBonde-og
Småbrukarlag,Skogeierforbundet,Statskogsamtfølgendedepartementer.AAD, KRD, FIN
NHD, JD og MD.

Landbruksdepartementetberomhøringsinstansenesuttalelser innen 15. september2003.
Høringsuttalelsenesendestil Landbruksdepartementet,Avdelingfor skog-og ressurspolitikk,
Postboks8007Dep, 0030Osloellerpr. e-posttil: asr.iur(ddd.dep.no
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1. Bakgrunn
Departementetsforslag byggerpå etutkastutarbeidetaven arbeidsgruppefor deiprosjektet
“Desenfraliseringavjuridiske virkemidler” somer en del avhovedprosjektet
“KominunerettetsatsingpåIandbruksområdet”.Prosjektetble opprettetiforbindelsemed
gjennomføringenav Sti’neld nr. 19 (2001-2002)Nyeoppgaverfor lokaldernokratiet—
regionalt og lokalt nivå.

Endringeneerforutsattå skulleskjemedvirkningfra 1januar 2004.

Departementetgjør innledningsvisoppmerksompåatforslagtil ny konsesjonslovnylig er
lagtframfor Stortinget,jf Ot.prp. nr. 79 (2002-2003)Om lov omkonsesjonvederverv avfast
eiendom(konsesjonsloven)mv. Det er usikkertnår lovforslagetvil bli behandlet
Høringsforslagenebyggerpågjeldendelov. Deendeligebestemmelsenevil imidlertidII/I
justert i forholdtil nykonsesjonslovdersomlovforslagetblir behandletogvedtattslikat loven
kan tre i kraftfra kommendeårsskifte.

2. Forslag til nyebestemmelserogforskr~/i
2.1 Bestemmelseromoverføringavmyndighet
VedbehandlingenavSt.meld.nr 31 (2000-2001)sluttetStortingetsegtil en kommunesatsing
på miljøvern-og landbruksområdet,seInnstS.nr. 268 (2001-2002).

ISuneld.nr. 19 (2001-2002)gir Regjeringensin ti/råding omoppgczvefordelingenmellom
forvaltningsnivåene.Kommunenehar i dagbåde innstillendemyndighetogvedtaks-
kompetansei henholdtil jordioven,konsesjonsloven,odeislovenog .skogbruksloven.Det
leggestil grunnat alle konsesjonssakerog delingssakerskalavgjøresavkommunenesom
førsteinstansfo.m.1. januar2004. Videreer detforutsattat civgjørelsesmnyndigheten i saker
etterskogbruksloven,medunntakav sakersomgjeldervernskoggrenser,overførestil
kommunenfra sammetidspunkt.Fylkes/andbruksstyreterforutsattå væreidageorganfor
nevnteavgjørelsertruffetav kommunene.

I tilleggtil de sakersomer nevnti stortingsmeldingen,foreslår Landbruksdepartementetå
overføreavgjørelsesmnyndighetentil kommunenesomførsteinstansetterflereandre
bestemmelseri konsesjonsloven,jordiovenog odeisloven.

Avgjørelsesmyndighetenforeslåsoverførtbl.a. i sakeretterjordioven§ 9 (omdisponeringav
dyrketogdyrkbarjord til andreformål ennjordbruksproduksjon).Bakgrunnenfor detteer
densammenhengendet oftester mellomen omdisponeringssakog endelingssak.Når detfor
eksempelsøkesfradelingav dyrketellerdyrkbarjord til bolig/ormål,vil detteogsåmåtte
behandlessomen omdisponeringssak.Detvil ikkeværenoenheldigsituasjondersom
kommunenkanavgjørefradelingsspørsmålet,mensjjdkeslandbrukssryretmåavgjøre
omdisponeringsspørsmåletfor sammetomt Detvisesi denneforbindelseogsåtil at dettevil
gi et komplisertsaksbehandlingssystein,noe somigjen er negativtfor brukeren.

Vedå overforeavgjørelsesmyndighetensomførsteinstansi sakersomgjelderomdisponering
av dyrketogdyrkbarjord til kommunen,leggerdepartementetansvaretfor en viktig nasjonal
interessetil kommunen.Departementetvil vurdereomdetkan etableressystemer,for
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eksempeli form av arealdjfferensiering,somkommunenpåfrivillig basiskanbruke somstøtte

når detgjelderå ta avgjørelsei slikesaker.

Departementetforeslårogsåatfølgendesakeravgjøresav kommunensomførsteinstans:

sakeromtiltakfor dyrketjord etterjordioven§ 8 tredje ogjjerdeledd,
sakeromå krevejjerning av anleggellerbyggverketterjordioven§ 9 femteledd,
sakeromå gi påleggom å søkekonsesjonetterkonsesjonsloven§ 20 annetog tredje leddog
odelsloven§ 29 annetledd,
sakeromunntakfra hogstforbudetetterkonsesjonsloven§ 27førsteledd,
sakeromtilbaketrekkingav konsesjonogfastsettelseavfristfor salg etterkonsesjonsloven§
23 annetog tredjeleddog odelsloven§ 29 tredjeledd,
sakeromå settefristfor panthavertil å bringe tvangsbruksomeri strid medkonsesjonsloven
§ 3 annetleddtil opphørellerfristfor erververtil å sørgefor omgjøringav overdragelsen
eller overdragelsetil noensomkanfå eller ikke trengerkonsesjonetterkonsesjonsloven,jf
konsesjonsloven§ 25 og
sakeromforlengingavfristfor videresalgetterkonsesjonsloven§ 6førsteleddnr. 5 tredje
pkt
Dissesakenehar entennærsammenhengmedde sakstyperkommunenetterforuisetningeni
Stmeld.nr. 19(2001-2002)skal overta, eller egnersegfor avgjørelsei kommunenettersin
art Landbruksdepartementetmenerderforat ogsåmyndighetentil å ta avgjørelseetterdisse
bestemmelsenebør leggestil kommunenesomførsteinstans.

Statenslandbruksforvaltninghar i dagavgjøreIsesmyndigheti sakeromtvangmulktetter
konsesjonsloven§§20flerdeleddog 23førsteleddog tw’angsgebyretterjordloven§ 20.
Landbruksdepartementetforeslår at vedtaksmyndighetenetterdissebestemmelseneleggestil
frikesmannen.

Etterforslagetvil kommunensavgjørelserkunnepåklagestilfylkeslandbruksstyreteller
frlkesmannen.Avgjørelsertruffetavfrlkeslandbruksstyretellerftlkesmannensom
førsteinstanskanpåklagestil StatenslandbruksforvaltningViderekanavgjørelsertatt av
Statenslandbruksforvaltningpåklagestil Landbruksdepartementet

2.2 Forskr~fi omsaksbehandlingi kommunen
Deterforeslåttenkeltenyebestemmelseriforskrzft omsaksbehandlingmv. i kommunen.De
nyebestemmelseneinnebærerat kommuneneikke lengerplikter å benyttededatasystemerfor
saksbehandlingog innhentingog leveringavstatistikksomLandbruksdepartementetstiller til
rådighet.Når detgjelderinnhentingog leveringav statistikk,foreslåsdeten bestemmelseom
at kommunenemåanvendedetelektroniskedataformatetsomLandbruksdepartementet
fastsetter.

Videreforeslåsdeten bestemmelseomat kommunenemåstille til rådighetde saks-
dokumenterLandbruksdepartementetberomi forbindelsemedevalueringavpraksis. Slike
evalueringerhar departementetforetattifiere sammenhengensist i forbindelsemedat kom-
munenei Oppland,Sognog FjordaneogNordlandsometprøveprosjektfikkavgjørelses-
myndighetsomførsteinstansi konsesjons-ogforkjøpssaker.Departementetfinner det
nødvendigå kunnefortsetteå foretatilsvarendeevalueringer.
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St.meldnr. 31 (2000-2001)Kommune,frlke, stat — en bedreoppgavefordeling omhandler
detstatligeregelverketrettetmot kommunesektoren.Landbruksdepartementetuttaler herat
detvil blifremmetforslag omat lovregleneomkravettil jord.- ogskogbruksfagligkompetanse
opphevessamtidigsomregler iforskrzftersomstiller lignendekravoppheves.Kravettil jord-
ogskogbruksfagligkompetanseer etterdetteforeslåttoppheveti forslagettil ny
konsesjonslov,4 Otiprp. nr. 79 (2002-2003).Lovforslageterforeløpig ikke behandletav
StortingetForslagettil endringavforskr~ftsbestemmelsenvedrørendekravettil jord- og
skogbruksfagligkompetansefremtnesuavhengigavresultatetavStortingetsbehandlingav
lovforslaget

3. Administrativeogøkonomiskekonsekvenser
Hovedtyngdenav sakenepå landbruksområdetgjelderomdisponeringdeling og konsesjon.
Talifraperioden1996-1999viserat dettotaleantall delingssakeravgjorti periodenvar om
lag 22.000,hvoravomlag 9.500ble avgjortavfl’lkeslandbrukssryrene.Det totale antall
omdisponeringssakeravgjort i periodenvar omlag 4.500, hvoravomlag 1.300ble avgjort av
ftlkeslandbruksstyrene.Antalletkonsesjonssakeravgjort i sammeperiodevaromlag 5.000
pr. år, hvoravom lag 3.000pr. år ble avgjortavfylkeslandbruksstyrene.

Somfølgeav atarealgrensenfor hvasomer et konsesjonspliktigkjøpav eiendomble heveti
2001, er antall konsesjonssakeri dag trolig noe lavere.Dersomforslagettil nykonsesjonslov,
jf Otprp. nr 79 (2002-2003),blir vedtattav Stortinget,vil detteinnebæreen betydelig
reduksjoni antall konsesjonssaker.Det er imidlertid vanskeligå gi sikreogfullstendige
opplysningeromdettotaleantall sakersomda blir unntattfra konsesjonstehandling

Forslagetomoverføringav oppgaverinnebærerat de saker.frlkeslandbruksstyreti dag
avgjørsomførsteinstansherettervil bli avgjortavkommunen.

Kommunenharogsåi dagansvarfor å innhentenødvendigeopplysningerogforberedesaker
etterde aktuellebestemmelseneselvom denikke har avgjøreIsesmyndighetsomførsteinstans.
Dette innebærerat den overføringav myndighettil kommunensomforeslåsikke vil innebære
betydeligeadministrativeogøkonomiskekonsekvenserutoverde ressursersomallerede
benyttes.

Fylkesmannen,frlkeslandbruksstyretogStatenslandbruksforvaltningvil tilsvarendefå
fr igjort ressurserpågrunnav oppgaveoverføringen.

Medhilsen

OlufAaldeef IngerGrette
Ekspedisjonssjef avdelingsdirektør
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Forslag1)

Overføringav myndighettil kommunen,fylkeslandbruksstyret,
fl ikesmannen, StatensLandbruksforvaltningogBergvesenetetter
konsesjonsloven,jordioven, odelsioven.Og skogbruksloven
Gitt avLandbruksdepartementet Bestemmelseneergitt medhjemmeli kongelig
resolusjon13. desember1974, kongeligresolusjon19. desember1975, kongelig
resolusjon12. mai 1995 ogkongeligresolusjon25. juni 1965,4konsesjonsloven§§ 2,
6a og 21, odelsloven§§27 a, 29 og 3], jordloven§ 3 ogskogbruksloven§ 4.

Kapitteli Overføringavmyndighet

~ i Kommunensmyndighet

Kommunenfår fullmakttil å avgjøresakeri henholdtil konsesjonsloven,jordloven,
odelslovenogskogbrukslovenderavgjørelsesmyndighetenikke er lagt til andre
organeretter§§ 2-5.
Kommunenkan likevel ikke avgjøresakerderkommunener eiereller overdragerav
eiendommeneller har annentilknytningtil den. I sliketilfeller skalsakensendestil
avgjørelsehosklageorganetettervanlig salcsforberedelse,jf forskr~ftomsaksbehand-
ling m.v. i kommuneni sakeretterkonsesjonsloven,jordloven,odelslovenogskog-
bruksloven§ 1.

~ 2Fylkeslandbruksstyretsmyndighet

Fylkeslandbruksstyretfår fullmakt til å ta avgjørelseri sakersomgjelder:
1. ekspropriasjonmm. etterjordlova § 8femteleddog§§ 13 og 14, jf§ 15.
2. avløsningav bruksretterm.m. etterjordloven§ 16.
3. spørsmåletomen eiendommedflere registernummermåregnessomén

dralsenhetetterjordioven§ l2fierdeledd
4. odelsfrigjøringetterodelsloven§ 31.
5. vernskogi henholdtil skogbruksloven§ 32første,annetog tredje ledd

~ 3 Fylkesmannensmyndighet

Fylkesmannenfårfullmakttil å ta avgjørelseri sakersomgjelder:
1. hvorvidtdeformellevilkårenefor odelsfrigjøringetterodelsloven§ 31

foreligger.
2. begjæringavtvangssalggjennomnamsmyndighetenei henholdtil

konsesjonsloven§ 26første, annetog tredjeledd
3. bortfall avrettigheteretterkonsesjonsloven§ 26 annetledd, jf§§ 3 og 25.
4. alle spørsmålom tvangmulktetterkonsesjonsloven§§ 20jjerde leddog 23

førsteleddog tvangsgebyr etterjordloven§ 20.

~ 4 Statenslandhruksforvaltningsmyndighet

StatensLandbruksforvaltningfårfullmakttil å ta avgjørelseri sakersomgjelder:
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1) unntakfra konsesjonsplikt,jfkonsesjonsloven§ 2.
StatensLandbruksforvaltningfårfullmakt til åfastsetteforskrqtsomgjelder:
I) spørsmålomgebyrfor behandlingavkonsesjonssakerm.v. ogspørsmålomå endre
ogoppheveforskr~fiomdette,jfforvaltningsloven§ 27 a.

~ 5 Bergvesenetsmyndighet

Bergvesenetfårfullmakttil åfare den kontroll somer tillagt kommuneogftlkesmann
etterkonsesjonsloven§ 24førsteleddi de tilfellene overtredelsengjeldervilkår somer
tilrådetfastsattav Bergvesenet
Meldingombruddpå vilkårenesendeskommunen.

Kapittet2Klage

~ 6 Klagetil fylkeslandbruksstyret

Kommunensavgjørelseretter§ 1 kan klagesinnfor fylkeslandbruksstyretmedunntak
avde avgjørelsersomkan klagesinnfor frlkesmannen,jf§ 7.

4’ 7Klagetil fylkesmannen
Følgendeav kommunensavgjørelseretter§ I kan klagesinnfortlkesmannen:
1) avgjørelservedrørendesøknaderomkonsesjoni henholdtil konsesjonsloven4’ 2 i
områderderkonsesjonsfrihetener begrenseteller sattut av kraft vedforskræi henhold
til konsesjonsloven§ 5 tredjeledd,
2) avgjørelservedrørendeforlengingavfristfor videresalgetterkonsesjonsloven§ 6
førsteleddnr. 5 tredjepkt.,
3) avgjørelservedrørendepåleggomå søkekonsesjonetterkonsesjonsloven§ 20annet
og tredjeleddogodelsloven§ 29 annetledd,
4) avgjørelservedrørendefristfor panthavertil å bringe tvangsbruksomer i strid med
konsesjonsloven§ 3 annetleddtil opphørellerfristfor erververtil å sørgefor
omgjøringav overdragelseneller overdragelsetil noensomkanfå eller ikke trenger
konsesjon.jf konsesjonsloven§ 25 og
5) avgjørelservedrørendeunntakfra hogstforbudetm.v.etterkonsesjonsloven§ 27
førsteledd.

4’ 8 Klagetil Statenslandbruksforvaltning

Fylkeslandbruksstyretsavgjørelseretter§ 2 kan klagesinnfor Statens
landbruksforvaltning.
Fylkesmannensavgjørelseretter§ 3 kan klagesinnfor Statenslandbruksforvaltning

§9 Klagetil departementet

Statenslandbruksforvaltningsavgjørelseretter§ 4 kan klagesinnfor
Landbruksdepartementet

Kapittel 3 Intern arbeidsdelingmellomfylkeslandbruksstyretogfrlkesmannen
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4’ 10 Intern arbeidsdelingmellomfylkeslandbruksstyretogfylkesmannen

Fylkeslandbruksstyretkanoverlate tilfrlkesmannenå ta avgjørelseroggi uttalelserpå
vegneav styret
Fylkeslandbruksstyretkan bestemmeat klagerovervedtaktruffet avfrlkesmannenetter
fullmaktomoverføringavmyndighetikkeskalforeleggesstyret
Fylkesmannenkan ogsåi andresakerderstyrethar uttalelsesmyndighetekspedere
sakenvidereutenat dener lagtfremfor styret. Vilkårenefor detteer at detforeligger
særligehensynsominnebærerat sakenbør behandlesraskt. Slikesakerskalrefereres
påførstemøteifrlkeslandbruksstyret

Kapittel4Retningslinjer

4’ 11 Retningslinjer

Landbruksdepartementetkanfastsetteretningslinjerfor kommunen,
Jtlkeslandbruksstyret, ftlkesmannenogStatenslandbruksforvaltningsin utøvelseav
myndighetetterdissebestemmelsene.

Kapittel5 Ikrafitredelseogopphevelse

4’ 12 Ikrafttredelse

Dissebestemmelsenetrer i kraft 1. januar2004.

4’ 13 Opphevelse

Fra sammedato somikrafttredelsenoppheves“Ny forskrViom delegasjonav
myndighetm.v. til frlkeslandbruksstyretogkommunenog omintern arbeidsdeling
mellomjjdkeslandbruksstyretogjjdkesmannenetterlov omskogbrukogskogvernav
21. mai 1965 (skogbruksloven)”av 3. januar 1994, “Delegasjontil kommunen,
frlkeslandbruksstyret,fylkesmannenogStatenslandbruksforvaltning”av 30. mai 2000,
“Endring av delegasjonsbestemmelsene”av20i august2001samt “Delegasjonm.v. til
Statenslandbruksforvaltning,frlkeslandbruksstyrene,kommuneneogBergvesenet”av
5. desember2001.

Forslag2)

Forskrift om saksbehandlingmv.I kommuneni sakeretter
konsesjonsloven,jordioven, odelsiovenog skogbruksloven

Gitt avLandbruksdepartementet medhjemmeli konsesjonsloven§ 21,jf
kongeligresolusjonav 13. desember1974,jordloven§ 3, if kongeligresolusjonav 12.
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mai 1995og skogbruksloven§ 4 sisteledd,jf kongeligresolusjonav25. juni 1965.

§ i Om kommunenssaksforberedelse

falle sakeretterjordioven, konsesjonsloven,odelsiovenogskogbrukslovenhar
kommunenansvaretfor å henteinn nødvendigeopplysningerog tilretteleggesaken.
Dersomkommunenikke selvharmyndighettil å avgjøresaken,skal kommunenutrede
sakenoggi uttalelsetil vedtaksmyndigheten

§2 Ominnhentingavstatistikkm.v.

Kommunenmåhenteinn de statistiskeopplysningerLandbruksdepartementetber om. I
arbeidetmedinnhentingog leveringav statistikkskalkommunenanvendedet
elektroniskedataformatetLandbruksdepartementetfastsetter.
Kommunenmåstille til rådighetnødvendigesaksdokumenteri forbindelsemed
evalueringavpraktiseringenav konsesjonsloven,jordloven,odelslovenog
skogbruksloven.

4’ 3 Ikrafitredelse
Denneforskrlftentrer i kraft 1. januar2004.

§4 Opphevelse

Fra sammedatosomikrafitredelsenoppheves“Ny forskrUtomdelegasjonav
myndighetm.v. tilfrlkeslandbruksstyretogkommunenogomintern arbeic.lsdeling
mellomfylkeslandbruksstyretogifi/cesmannenetterlovomskogbrukogskogvernav
21. mai 1965(skogbruksloven)”av3. januar 1994og “Forsk<fi omsaksbehandlingi
kommunenog om intern arbeidsdelingmellomftlkeslandbruksstyretogftlkesmanneni
sakeretterlov 31. mai 1974nr 19 (konsesjonslov«),lov28juni 1974nr 58
(odelslova)og lov 12. mai 1995nr. 23 omjord (jordlova)” avML mai2000.

Vurdering:

Det visestil høringsdokuinenteneovenfor.Det er to elementsomspesieltkreverkommentar:
1. Påstandom at overføringav myndighetikkevil innebærebetydeligeadministrativeog

økonomiskekonsekvenser.
2. Forslagetom at kravettil jord- og skogbruksfagligkompetansei kommunene

oppheves.

Dersommyndighetskal overføreserdetenselvfølgeatkommunenemådisponerede
nødvendigeressurser,bi. arelevantkompetanse,somhevesfor åfå belystsakeneslik at en
riktig beslutningkantas.

I sammenhengmedatkommunentilleggesmeravgjørelsesmyndighet,vil detnødvendigvis
betyatkommunenmåbrukemerressurserpåkvalitetssikringav vedtakene.Dettemedførerat
kompetansekravetpå fagområdetskjerpesi kommunene.Hensiktenmedoverføringav
myndigheter at ~,dkesmannen,fylkeslandbruksstyretog Statenslandbdruksforvaltningskal få
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frigjort ressurser.Hvis kompetansenskal reduserespå~‘lkesnivå,er detuforsvarligåsamtidig
reduserdennepåkommuneniva.

Nårsådepartementether foreslåråoverføremyndighetog samtidigslappeav påhavettil
kompetansei kommunene,virker dettesterktselvmotsigendeog erhelt uforsvarlig.Dersom
kommuneneskal tilleggesavgjørelsesmyndigheti sakersomnevnti høringsdokuinenxene,
ikke minstjordlovens§ 9, menogsåde andreparagrafenefra de ulike byene,mådet
forutsettesat deter saksbehandleremednaturfagligkompetansesomharansvarfor at
nødvendigeopplysningerframkomimerog at konsekvensersynliggjøresfør avgjørelsefattes.

Frahzringsbrevetkan siteresfølgende:
“Ved å overføreavgjørelsesmyndighetensomførsteinstansi sakersomgjelderomdisponering
av dyrketog dyrkbarjord til kommunen,leggerdepartementetansvaretfor enviktig nasjonal
interessetil kommunen.

Dersomdepartementetmenerdetde herhevder,børkompetansekravetværeudiskutabelt.

ALi
JanOlav Grønland
rådmann #r-é Liv RigmorSølland

G> plansjef
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