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MYNDIGHET OG NY FORSKRWT OM SAKSEEHANDLING I KOMMENEN

1. Bakgrunn

Departementetsforslagbyggetpå et utkastutarbeidetav en arbeidsaruppefor deiprosjektet
“Desentraliseringav juridiske virkemidler” somer en del avbovedprosjektet
“Kommunerettetsatsingpå larxdbruksonirådet”.Prosjektetble oppretteti forbindelsemed
gjennomføringenavSt.meld.nr. 19(2001-2002)Nyeoppgaverfor lokaldemokratiet—
regionaltog lokalt nivå.

Endringeneer forutsattå skulleskje medvirkning fra 1.jarmar2004.

Departementetgjør innledningsvisoppmerksompåat forslagtil ny konsesjonslovnvliger
lagt fram for Stortinget,jf Otprp.nr. 79 (2002-2003)Om lov om konsesjonved ervervav
fasteiendom(konsesjonsloven)mv. De: er usikkertnår lovforslagetvil bli behandlet.
Horingsforslagenebyggetpågjeldendelov. Deendeligebestemmelsenevii imidlertid bli
justert i forholdtil ny konsesjonslovdersomlovforslagetblir behandletog vedtattslik at
lovenkan tre i kraft fra kommendeårsskifte.

2. Forslagti] nyebestemmelserog forskrift
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2.1 Bestemmelserom overfering av myndighet

Vedbehandlingenav St.meld.nr. 31(2000-2001)sluttetStortingetsegtil en

komnrnnesatsingpåmiljøvem- og landbruksområdet,seJnnst.S.nr. 268 (2001-2002).

I Stmeld.nr. 19 (2001-2002)gir Re2ieringensin tiltåding om oppgaveforde!bgenmellom
forvaltningsnivåene.Konm-iunenehar i da2bådeinnstillendemyndighetog vedtaks-
kompetansei henholdtil jordioven,konsesjonsloven,odelsiovenog skogbruksloven.Det
leggestil grunnat alle konsesjonssakerog delingssaker skal avgjøresav kommunenesom
forsteinstansf.o.m. 1. januar2004. Videreer detforutsattat avgjørelsesmyndigheteni saker
etter skogbruLloven, medunntak avsakersom gjeldervernskoggrenser, overførestil
kommunenfra sancetidspunkt.Fvlkeslandbruksstweter forutsaftå væreklageorganfor
nevnteavgjørelsertruffet av kommunene.

I tillegg til de sakersom er nevnti stortingsmeldingen.foreslårLanåbruksdeparternenteså
overføreavgjørelsesmyndighetentil kommtmenesom førsteinstansefter flere andre
bestemmelseri konsesjonsloven,jordiovenog odelstoven.

Avgjørelsesmyndighetenforeslåsoverførtbla. i sakeretterjordicwen§ 9 (omdisponeringav
dyrketog dyrkbarjord til andreformål emijordbruksproduksjon).Bakgrunnenfor detteer
densammenhengendetoftester mellomen omdisponeringssakog en delingssak.Nårdetfor
eksempelsokesfradelingav dyrketeller dyTkbarjord til bcligforål, vil detteogsåmåtte
behandlessomen cmdisponeringssak.Det vil ikke værenoenheldig situasjondersom
kommunenkan avgjørefradelingsspørsmålet,mensfylkeslandbruksstvretmåavgjøre
omdisponerin~sspørsmå1etfor sammetomt. Det visesi denneforbindelseogsåtil at dettevil
gi et komplisertsaksbehandlingssystem,noesomigjen er negativtfor brukeren.

Vedå overføreav~øreIsesmyndighetensomførsteinstansi sakersom gjelderomdisponering
av dyrketog dyrkbarjord til kommunen,leggerdepartementetansvaretfor en vikti2 nasjonal
interessetil kommunen.Departementetvil vurdereom detkm etableressystemer,for
e=sempeli form av arealdifferensiering,somkommunenpå frivillig basiskæi brukesom
støttenår detgjelder å ta avgjørelsei slike saker.
Departementetforeslårogsåatfn1~endesakeravgjøresav kommunensomforsteinstans:

1. sakerom tiltak for dyrketjord etterjordioven§ 8 tredjeog fjerdeledd,
2. sakerom åkreve fjeming av aiiiegg ellerbyggverketterjordioven § 9 femte ledd,
3. sakerom å gi påleggom å søkekonsesjonetterkonsesjonsloven~20 ametog tredje

ledd og odeisloven§ 29 aimetledd,
4. sakerom unntakfra hogstforbudetetterkonsesjonsloven§ 27 førsteledd,
5. sakeromtilbaketrekkingav konsesjonog fastsettelseav frist for salgetter

konsesjonsloven§ 23 anxietog tredjeleddog odeisloven§ 29 tredje ledd,
6. sakerom å settefrist for panthavertil åbringetvangsbruksomer i strid med

konsesjonsloven§ 3 annetleddtil opphøreller frist for erververtil å sørgefor
omgjøringav overdragelseneller overdragelsetil noensomkan få eller ikke trenger
konsesjonefterkonsesjonsloven,jfkonsesjonsloven§ 25 og

7. sakerom forlengingav frist for videresalgetterkonsesjonsloven§ 6 fcrsteleddnr. 5
tredjepkt.

Dissesakeneharentennærsammenhengmedde sakstyperkommunenetterforutsetningeni
St.meld.nr. 19 (2001-2002)skal overta,eller egnersegfor avgjørelsei kommunenettersin
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art. Landbruksdepartementetmenerderforat ogsåmyndiahetentil å taavgjørelseetterdisse
bestemmelsenebørleggestil kommunenesomførsteinstans.

Statenslandbruksforvaltninghar i dagavgjørelsesmyndigheti sakerom tvangmulktetter
konsesjonsloven§§ 20 fjerdeleddog 23 førsteleddog tvangsgebyretterjordloven§ 20.
Landbruksdepartementetforeslårat vedtaksmyndighétenetterdissebestemmelseneleanestil
fylkesmannen.

Etterforslagetvil kommunensavgjørelserkunnepålda~estil fylkeslandbniksstvreteller
fylkesmannen.Avgjørelsertruffet av fylkeslandbruksstyreteller fylkesmannensom
førsteinstanskan påklagestil Statenslandbruksforvaltning.Viderekan avgjørelsertatt av
Statenslandbruksforvaltninspåklagestil Landbruksdepartementet.

2.2 Fot-skrift omsaksbehandlingi kommunen

Det er foreslåttenkeltenye bestemmelseri forskrift om saksbehandlingmv. i kommunen.De
nyebestemmelseneinnebærerat kommuneneikke lengerplikter åbenyttede datasystemer
for saksbeharvdlingog innhentingoe leveringav statistikk somLandbruksdepartementet
stiller til rådighet.Nårdet gjelderinrihenting og leveringav statistikk,foreslåsdet en
bestemmelseom at kommunenemåanvendedetelektroniskedataformatetsom
Landbruksdepartementetfastserter.

Videreforeslåsdeten bestemmelseom at kommunenemåstille til rådighetde
saksdokumenterLandbruksdepartementetberomi forbindelsemedevalueringav praksis.
Slike evalueringerhardepartementetforetatti flere sammnenhenger,sist i forbindelsemedat
kommunenei Oppland,So2nog Fjordaneog Nordlandsometprøveprosjektfikk
avgjørelsesmvndighetsomførsteinstansi konsesjons- og forkjøpssaker.Departementet
finner detnødvendigåkwme fortsetteå foretatilsvarendeevalueringer.

St.meld.nr. 31 (?000-)001)Kommune.fylke, stat—enbedreoppgavefordeling omhandler
det statligeregelverketrettetmot kommunesektoren.Landbruksdepartementetuttalerherat
det vil bli fremmetforslag om at lovregleneom kravettil jord- og skogbruksfaglig
kompetanseopphevessamtidigsomregleri forskrifter somstiller lignendekrav oppheves.
Kravet til jord- og skogbruksfa~ligkompetanseer etterdetteforeslåttoppheveti forslagettil
ny konsesjonslov,jf Or.prp.nr. 79 (2002-2003).Lovforslageter foreløpigikke behandletav
Stortinget.Forslagettil endringav forskriflsbestemmelsenvedrørendekravettil jord- o~
skogbruksfagligkompetansefremmesuavhengigav resultatetav Stortingetsbehandlingav
lovforslaget.

LÆNDBRUKSDIRÆKTØRÆNS MIERJQNADFR:

I høringabrevetav 12.06.03skal forslagetværesendtpå horii~g til bla, kommunene,
fvlkeslandbruksstvreneog fylkesmerm.Fylkesmanneni Finnmarkkan ikke se å hamottatt
høringsforslaget.Etter en ringerundeviserdetsegat de flestekommunenei Fianmarkheller
ikke harfått oversendtenevnteforslag. Der kan vfrkc somomFinnniarkfylke er uteglemti
høringsprosessen.Selv om høringsfristennylighargått ut, vil Fylkemanneni Finnniarkavgi
uttalelsetil forslaget.
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LANDBRUKSDIREKTØRÆNFORSLAGTIL UTTALELSE:

Landbruksdirektørenstøtteri all hovedsakde foreslåttebestemmelserom overføringav

myndighettil kommunene.
Videreer Landbruksdirektørenenig i at dennæresammenhengmellomfradelings-og
omdisponeringsspørsmålet,jf. jordioven§§ 12 og 9, tilsier atavgjørelsesmyndighetenbør
plasserespå sammeforvaltningsnivå.Dettevil værei trådmeddenforenidingav regelverket
somsentralemyndigheterleggeropp til, menikke minstvil saksbehandliingeneffektiviseres
til bestefor brukerne.Allikevel finnerLandbruksdirektørengrunntil åunderstrekeat en
omdisponering(jf. 3. § 9) av størrelandbruksarealerførertil en direktenedbyggingav
produktivearealer.Å sikre slike arealermåsespå somen nasjonalinteressehvor
avgjørelsesmyndighetenikke børligge i denenkeltekommune.Dettebetyr ikke at dagens
arealgrenseikke kan heves,menatdet innføresenarealdifferensieringhvoromdisponeringav
størrearealerløftes pået regionaltniva.

Landbniksdirektørenstøtterforslagetomat “spørsmåletom en eiendommedflere
registernurnmermåregnessomen driftsenhetetterjordioven § 12 fjerdeledd” fortsattskal
ligge underfylkeslandbruksstyretsmyndighet,j f. forslagets§ 2 nr. 3.

I forslagetleggesdetopp til at forvaltningsnivåetog avgjørelsesmyndighetenskalvære
kommunene.Samtidigforeslåeskravettil jord- og skogbruksfagligkompetanseopphevet.
Landbruksdirektørenmeneratkompetansekravetmåopprettholdes,menslik at detåpnesfor
øktbrukav fleksibleordningertilpassetdenenkeltekommune,fl eksøkt bruk av
interkommunaleløsninger.Om kompetansekravetfjernesmåregionalemyndigh-etertilibres
betydeligeressurserfor kompetansebyggingrundtom i kommunene.

lit. st.meld.nr.19 (2001/2002)foreslårdepartementeti høringsforslagetenkelteandresaker
(pkt. 1-7) somskal avgjøresav kommunensomførsteinstans.Detteersakersomvil utgjøreet
beskjedentantall saker,menhvoravgjørelsesmyndighetenbestbørligge hosdetorgansomer
nærmestbrukeren.Landbnxksdirektørenvil av den grunnanbefaleat dissesakeneoverføres
kommunen.

UtoverdetteharLandbruksdirektøreningenmerknader.

Saksbehandler:Gisle Loso

FYLKESLANDBRUKSSTYRETSUTTALELSE:

EnstemmigsomLandbruksdirektørensforslagtil uttalelse
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