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MELDING OM POLITISK VEDTAK - ODELSUTVALGETS INNS... OG
ÅSETESRETTEN
HØRINGSUTTALELSE
Kommunestyret har i møte den 26.05.2004 behandlet sak 0041/04 og fattet slikt vedtak:
Kommunestyrets vedtak:
Namsskogan kommune viser til vurderinger gjort i saksframstillingen, og vil særlig nevne
følgende:
1. Namsskogan kommune mener ut fra en totalvurdering at odelsloven også i fremtiden vil være viktig
for å sikre langsiktighet og stabilitet i landbruket, samt å medvirke til samfunnsmessige ønskede
virkninger. Kommunen ønsker derfor at odelsretten skal opprettholdes.
2. Arealgrensa for odelsjord bør heves slik som utvalgets flertall har foreslått. Endringen vil medføre
at odelslovens virkeområde vil omfatte eiendommer som har betydning for landbruket og utelate boligog fritidseiendommer. Endringen kan bidra til økt omsetning av mindre landbrukseiendommer og
tilleggsjord.
3. Bo- og driveplikten bør opprettholdes. Det sikrer i stor grad at landbrukseiendommene med
bygninger og produktive arealer blir drevet og vedlikeholdt på best mulig måte. For kommunen er det
viktig med enkle og entydige bo- og drivepliktsregler som medfører at kontroll og oppfølging er mulig
å gjennomføre.
Vedtaket var enstemmig.
Dette til Deres orientering.

Med hilsen

Elisabeth Vollmo
Avd.leder næring/Jordbrukssjef
Postadresse:
Sentralbord:
74 33 32 00
Bankgiro:
Næringsavdelingen
Telefaks:
74 33 32 70
Postgiro for skatt:
7890 Namsskogan
Saksbehandler tlf: 74 33 32 91
Org. nr:
E-post: postmottak@namsskogan.kommune.noHjemmeside: www.namsskogan.kommune.no

44472.06.00045
7855.05.17409
NO 864 982 212

Vedlegg:
Kopi:
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Klageinstans

Namsskogan kommune

Melding om rett til å klage
over forvaltningsvedtak
(Forvaltningsloven § 27 tredje ledd)

Mottaker (navn og adresse)

Dato

Klageretten gjelder

Det kongelige
Landbruksdepartement

07.06.2004

Vedtak fattet av Kommunestyret
Sak nr: 0041/04
MELDING OM POLITISK VEDTAK ODELSUTVALGETS INNS... OG ÅSETESRETTEN
HØRINGSUTTALELSE

postboks 8007 Dep
0030 OSLO

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått underretning om.
Klagerett

De har rett til å klage over vedtaket.

Hvem kan De
klage til
_

De kan klage til klageinstansen, men klagen skal først sendes til avsender av denne meldingen.
Hvis ikke dette organet endrer sitt vedtak som følge av klagen, vil den bli sendt videre til klageinstansen for avgjørelse.

Frist til
å klage

Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristen løper ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart for oss om De har
klaget i rett tid, bes De oppgi når denne meldingen kom fram.
Dersom klagen blir sendt for sent, er det adgang til å se bort fra den. Om De har særlig grunn
til det, kan De likevel søke om å få forlenget klagefristen. De bør da i tilfelle nevne grunnen til
forsinkelsen.

Rett til å kreve
begrunnelse

Dersom De ikke allerede har fått begrunnelse for vedtaket, kan De sette fram krav om å få det.
Slikt krav må settes fram i løpet av klagefristen. Klagefristen blir i så fall avbrutt, og ny frist
begynner å løpe fra det tidspunkt De mottar begrunnelsen.

Klagens innhold

Klagen skal nevne det vedtak det klages over, og den eller de endringer som ønskes. De bør
også nevne Deres begrunnelse for å klage og eventuelle andre opplysninger som kan ha
betydning for vurderingen av klagen.
Klagen må undertegnes.

Utsetting av
vedtak

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De har imidlertid adgang
til å søke om å få utsatt iverksettingen av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er
avgjort.

Rett til å se
sakens
dokumenter
og til å kreve
veiledning

Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. De må i tilfelle vende Dem
til det forvaltningsorgan som har sendt denne meldingen. Der kan De også få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om framgangsmåten ved klage og om reglene for saksbehandlingen ellers.

Kostnader ved
klagesaken

De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokatbistand etter reglene om fritt rettsråd.
Her gjelder imidlertid normalt visse inntekts- og formuegrenser. Fylkesmannens kontor eller
vedkommende advokat kan gi nærmere veiledning. Det er også adgang til å kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken, f.eks. til advokatbistand. Men normalt er det et vilkår at det organ som har truffet det første vedtaket, har gjort en feil slik at det
blir endret. Klageinstansen vil om nødvendig orientere Dem om retten til å kreve slik dekning
for sakskostnader.

Klage til
Sivilombuds-

Stortingetsombudsmann for forvaltning (Sivilombudsmannen) har ikke adgang til å behandle
saker som er avgjort av Kongen i statsråd. Dersom De får Deres klage avgjort i statsråd fordi
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mannen

Kongen er klageinstans, kan De derfor ikke senere bringe saken inn for Sivilombudsmannen.
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