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BÆRUM KOMMUNE

Dato:26.OS.2003 Arkivkode: 7 12.0 Bilag nr Dok nr Løpenr:

<UTVALG>

I Behandlingsutvalg Saksbehandler Møtedato Saksnr.

AnneKarine Gamaas

HØRING AV FORSLAGTIL NYE BESTEMMELSER OM OVERFØRING AV
MYNDIGHET OG NY FORSKRIFT OM SAKSBEHANDLING I KOMMUNEN

VIKTIGE PUNKTERI SAKEN:
Landbruksdepartementethar 12.06.2003sendtpå høringforslagtil 1) nyebestemmelser
om overføringav myndighettil kommunen,fylkeslandbruksstyret,fylkesmannen,
StatensLandbruksforvaltningog Bergvesenetetterkonsesjonsloven,jordioven,
odeislovenog skogbrukslovenog 2) ny forskrift om saksbehandlingmv. i kommuneni

sakeretterkonsesjonsloven,jordioven,odelsiovenog skogbruksloven.
Høringsfristener 15 september2003.

Medbakgrunni atkommunenei dagharbådeinnstillendemyndighetog
vedtakskompetansei henholdtil jordioven,konsesjonsloven,odeislovenog
skogbrukslovenforeslåsfra 01.01.2004at kommunendelegeresdetmesteav
myndighetenetternevntelovverk.Hovedtyngdenav sakenepå landbruksområdet
gjelderomdisponeringog deling etterjordiovenog konsesjonssaker.

Kommunenharogsåi dag ansvarfor å innhentenødvendigeopplysningerog forberede
sakeretterde aktuellebestemmelseneselv om denikke haravgjørelsesmyndighetsom
førsteinstans.Derfor siesdetat den overføringav myndighettil kommunensomforeslås
ikke vil innebærebetydeligeadministrativeog økonomiskekonsekvenserutoverde
ressursersom alleredebenyttes.Rådmannener av denmeningat deter meransvarsfuilt
og vil krevemer ressurserå fattevedtakenn å avgi uttalelsei dennetypesaker.
Ressurserfor merarbeidetmåderfor overføreskommunen.

St. meld. Nr 31(2000-2001)Kommune,fylke, stat-en bedreoppgavefordeling-
omhandlerdet statligeregelverketrettetmotkommunesektoren.
Landbruksdepartementetuttalerat detvil bli fremmetforslagom at lovregleneom
kravettil jord- og skogbruksfagligkompetanseopphevessamtidigsomregleri
forskrifter som stiller lignendekravoppheves.

Vedlegg: Høringav forslagtil nyebestemmelserom overføringav myndighetog ny
forskrift om saksbehandlingi kommunen
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Rådinannensforslagtil vedtak:

Det er positivt at kommunendelegeresmermyndighetetterkonsesjonslov,jordiov,

odelsiovog skoglov.
Det måoverføresressurserfor merarbeideti kommunene.

For øvrigharkommuneningenbemerkningertil høringsutkastet.

ElisabethEnger

øyvind Wee
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RÅDMANNENS REDEGJØRELSE
Landbruksdepartementethar 12.06.2003sendtut påhøringforslagtil 1) nye
bestemmelserom overføringav myndighettil kommunen,fylkeslandbruksstyre,
fylkesmannen,StatensLandbruksforvaltningog Bergvesenetetterkonsesjonsloven,
jordloven,odeislovenog skogbrukslovenog 2) ny forskrift om saksbehandlingmv. i
kommuneni sakeretterkonsesjonsloven,jordioven,odelsiovenog skogbruksloven.
Uttalelsesfristener 15.09.2003.

Departementetsforslagbyggerpåetutkastutarbeidetav enarbeidsgruppefor
delprosjektet“Desentraliseringav juridiske virkemidler someren del av
hovedprosjektet‘Kommunerettetsatsingpå landbruksområdet.Prosjektetbleopprettet
i forbindelsemedgjennomføringenav St.meld.nr. 19(2001-2002)Nyeoppgaverior
lokaldemokratiet-regionaltog lokalt nivå.

BESTEMMELSEROM OVERFØRINGAV MYNDIGHET
Medbakgrunni at kommuneni dagharbådeinnstillendemyndighetog
vedtakskompetansei henholdtil jordloven,konsesjonsloven,odeislovenog
skogbruksloven,foreslåsfra 01.01.2004at alle konsesjonssakerog delingssakerskal
avgjøresav kommunenesomførsteinstans.Videreer det forutsattat
avgjørelsesmyndigheteni sakeretterskogbruksloven,medunntakav sakersomgjelder
vernskoggrenser,overførestil kommunenfra sammetidspunkt.FylkesLandbruksstyret
er forutsattåværeklageorganfor nevnteavgjørelsertruffet av kommunene.

Videreforeslåsavgjørelsesmyndighetenoverførtbl.ai sakeretterjordloven§ 9
(omdisponeringav dyrketog dyrkbarjord til andreformålennjordbruksproduksjon).
Bakgrunnenfor detteerden sammenhengendetoftester mellomen omdisponeringssak
og en delingssak(fradeling avdyrketog dyrkbarjordtil boligformåler samtidigen
omdisponeringssak).Det vil ikke værenoenheldig situasjondersomkommunenkan
avgjørefradelingsspørsmålet.mensfylkeslandbruksstyretmåavgjøre
omdisponeringsspørsmåletfor sammetomt.

Vedåoverføreavgjørelsesmvndighetensomførsteinstansi sakersomgjelder
omdisponeringav dyrket og dyrkbarjordtil kommunen,leggerdepartementetansvaret
for en viktig nasjonalinteressetil kommunen.Departementetvil vurdereom detkan
etableressystemer,for eksempeli form av arealdifferensiering,somkommunenpa
frivillig basiskanbrukesom støttenår detgjelderåta avgjørelsei slike saker.

Departementetforeslårogsåat følgendesakeravgjøresav kommunensom fbrsteinstans:
1) sakerom tiltak for dyrketjord etter jordlovens§ 8 tredjeog fjerdeledd

(vanhevdsparagrafen),
2) sakerom åkrevefjernin~ av anleggeller byggverketterjordloven§ 9 femte ledd,
3) sakerørnå gi påleggom å søkekonsesjonetterkonsesjonsloven§ 20 annetog tredje

leddog odelsloven§ 29 annetledd,
4) sakerom unntakfra hogsiforbudetenerkonsesjonsloven§ 27 førsteledd,
5) sakerom tilbaketrekkin~av konsesjonog fastsettelseav frist for salgetter

konsesjonsloven§ 23 annetog tredjeleddog odelsloven§ 29 tredje ledd,
6) sakeromå settefrist for panthavertil å bringetvangsbruksomer i strid med

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

7) sakeromforlengingav frist for videresalgetterkonsesjonsloven§ 6 førsteleddnr. 5
tredjepkt.

Dissesakeneharentennærsammenhengmedde sakstyperkommunenetter
forutsetningeni St.meld.nr. 19 (2001-2002)skal overta,elleregnersegfor avgjørelsei
kommunenettersin art.

FORSKRIFTOM SAKSBEI-IANDLING I KOMMUNEN
Det er foreslåttat kommuneneikke lengerplikter åbenyttededatasystemerfor
saksbehandlingog jimhentingog leveringav statistikksomLandbruksdepartementet
stiller til rådighet.Nårdetgjelderinnhentingog leveringav statistikk, foreslåsdeten
bestemmelseom at kommunenmåanvendedetelektroniskedataformatetsom
Landbruksdepartementetfastsetter.

Videreforeslåsbestemmelserom at kommunenmåstille til rådighetde saksdokumenter
Landbruksdepartementetberom i forbindelsemedevalueringav praksis.

St. meld. Nr 31 (2000-2001)Kommune,fylke, stat- enbedreoppgavefordeling-
omhandlerdet statligeregelverketrettetmotkommunesektoren.
Landbruksdepartementetuttalerher at detvil bli fremmetforslagom at lovregleneom
krav til jord- ogskogbruksfagligkompetanseopphevessamtidigsomregleri forskrifter
som stiller lignendekrav oppheves.

ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Hovedtyngdenav sakenepå landbruksområdetgjelderomdisponering,deling og
konsesjon.
Som følgeav hevingav konsesjonsgrensenfor konsesjonspliktigekjøp i 2001,er antall
konsesjonssakeri dagtrolig noe lavere.Dersomforslagettil ny konsesjonslovblir
vedtatt,vil dette innebæreenbetydeligreduksjoni antall konsesjonssaker.

Kommunenharogsåi dagansvarfor å innhentenødvendigeopplysningerog forberede
sakeretterde aktuellebestemmelseneselv om denikkehar avgjørelsesmyndighetsom
førsteinstans.Detteinnebærerat den overføringav myndighettil kommunensom
foreslåsikke vil innebærebetydeligeadministrativeog økonomiskekonsekvenser
utoverde ressursersomalleredebenyttes.

Forslagtil bestemmelseom overføringav myndighettil kommunen,og forskrift om
saksbehandlingmv. i kommunenligger vedlagt.

RÅDMANNENS BEMERKNINGER.
Det erpositivt atkommunendelegeresmermyndigheti henholdtil jordioven,
konsesjonsloven,odelslovenog skogbruksloven.

Det siesat denforeslåtteoverføringav myndighettil kommunenikke vil medføre
betydeligadministrativeog økonomiskekonsekvenserutover de ressursersomallerede
benyttesKommunenhar i dag ansvarfor å innhentenødvendigeopplysningerog
forberedesakeretterde aktuellebestemmelseneselvom den ikke har
avgjørelsesmyndighetsom førsteinstans.Rådmannener av denmeningat det ermer
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ansvarsfulltog vil krevemer ressurserå fatte vedtakennå avgi uttalelsei denneÅype
saker.Ressurserfor merarbeidetmåderforoverføreskommunen.

Det erbeklageligat lovregleneom krav til jord- ogskogbruksfagligkompetanse
foreslåsopphevet.Skulledettelikevel skje, er det i kommunensegeninteresseåbeholde
høyjord- og skogbruksfagligkompetansefor de sombehandlerdissetyperviktige
ressurssaker.

For øvrig harrådmanneningenbemerkningertil høringsutkastet.




