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GEBYR FOR BEHANDLING AV KONSESJONSSAKER OG DELINGSSAKER ETTER
JORDLOVEN

Vedlegg: Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker, av 1.1.2012

Saksopplysninger:

Statens landbrusforvaltnìng har, med vìrknìng fra 1.1.2012, fastsatt ny forskrìft om gebyr for
behandHng av konsesjonssaker og delìngssaker etter jordloven.

Ny forskrft gìr kommunene mulìghet til å vedta uHke nìvåer for gebyrets størrelse ìnnenfor
maksìmalbeløpene gìtt ì forskrìften.

I henhold til § 2 ì ((forskrìf om gebyr for behandHng av konsesjons- og deHngssakef)) kan
kommunestyret fasti;ette flere satser ìnnenfor rammen av beløpene oppgìtt ì ny forskrìf. Dersom
dette ìkke bH! gjort skal det kreves kr 2000,- for behandHng av søknader om delìngssamtykke og
kr 5000,- for behandlìng av konsesjonssøknader.

I tìdHgere gjeldende forskrft var gebyret kr 750,- for behandHng av søknader om
deHngssamtykke. Gebyr for behandHng av konsesjonssøknader ble beregnet ut fra eìendommens
salgssum - 3 proinHle av den første inHlìonen deretter 2 promHle av overskytende, mìnìmum kr
750,- og maksìmum kr 15 000,-.

Saksbehandlers vurdering:

Ved behandHng av søknader om deHngssamtykke et arbeìdsmengden pr sak forholdsvìs Hk,
sakene behandles etter de same krteder og kr 2000,- ì saksbehandHngsgebyr vuderes å
samsvare med fakìsk ressursbru ved behandHng av sHke søknader.

Når det gjelder konsesjonssøknader er det en vesentlìg forskjell ì påkevd saksbehandHng knytet
til de uHke sakene. BehandHng av søknader kan ì mange tilfeller være en ren formaHtet
(tileggsareal, nausttomter), mens det ved behandHng av konsesjonssøknader på
landbruseìendommer kreves betydeHge ressurser.



Rådmanen ønsker å ha mulìghet tìl å kunne kreve gebyr etter sakens arbeìdsmengde. For
konsesjonsbehandlìng vìl det derfor være nødvendìg å ha flere nìvåer ìnnenfor gebyrets
maksìmalbeløp.

På dette gruag vìl rådmanen fremme ìnnstìlHng om satser for saksbehandlìngsgebyr.

INNSTILLING:

Fauske kommunestyre fastsetter med hjemmel ì ny forskrift om gebyr for behandlìng av
konsesjons- og delìngssaker følgende gebyrer for behandlìng av søknader om
deHngssamtykke og konsesjon på erverv av eìendommer:

1. For behandlìng av søknad om delìngssamtykke etter jordloven betales det et gebyr på
kr 2000,-.

2. For behandHng av søknad om konsesjon opprettes det to satser for
saksbehandHngsgebyr:

Sats 1: Kr 2500,- for tHleggsareal, nausttointer og andre enkle saker der
ressursforbruet er lavt.

Sats 2: Kr 5000,- for landbrukseiendommer og andre saker med høy
ressursbru

FQR-I09/12 VEDTAK- 06.06.2012

InnstHlìngen ble enstemmìg vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRT:
Fauske kommunestyre fastsetter med hjemmel ì ny forskrift om gebyr for behandHng av
konsesjons- og deHngssaker følgende gebyrer for behandHng av søknader om
delìngssamtykke og konsesjon på erverv av eìendômrer:

1. For behandHng av søknad om deHngssamtykke etter jordloven betales det et gebyr på
kr 2000,-.

2. For behandHng av søknad om konsesjon opprettes det to satser for
saksbehandHngsgebyr:

Sats 1: Kr 2500,- for tHleggsareal, nausttomter og andre enkle saker der ressursforbruet
er lavt.

Sats 2: Kr 5000,- for landbruseìendommer og andre saker med høy ressursbru

Even Edìassen

Rådmann



~ Statens landbruksforvaltning
Norwegian Agricultural Authority

Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

Fastsatt av Statens landbruksforvaltning 14. desember 2011 med hjemmel i lov av 10. februar 1967
om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27 a, jf. kgL.res. av 23. desember
1988 nr. 1073, jf. delegasjonsvedtak av 8. desember 2003 nr. 1479 § 6.

§ 1. Det skal betales gebyr for behandlingen av følgende saker:

a) Søknader om konsesjon (ervervstilatelse) etter lov av 28. november 2003 nr. 98
om konsesjon ved erverv av fast eìendom (konsesjonsloven) mv. § 2 og § 3.

b) Søknader om delingssamtykke etter lov om jord av 12. mai 1995 nr. 23 § 12.

Gebyret kreves inn av komniunen i alle saker. Kommunen skal ikke betale gebyr til
seg selv.

Når det søkes om konsesjon fordi eieren ikke skal oppfylle lovbestemt boplikt

(slektskapskonsesjon), jf konsesjonsloven § 5 andre og tredje ledd og § 9 fjerde ledd, skal
det ikke betales gebyr.

§ 2. For behandling av konsesjonssøknader som nevnt i §1 a) kan det kreves et gebyr på
inntil kr. 5 000,-.

For behandling av søknader om delingssamtykke som nevnt i § L b) kan det kreves et
gebyr på inntil kr. 2 000,-.

Kommunen kan fastsette en lavere gebyrsats. Det kan fastsettes en generell sats, eller
satser for enklelkurante saker og for vanlige saker. Dersom kommunen ikke har fastsatt
lavere sats, betales gebyr som nevnt i første og andre ledd.

§ 3. Det skal betales ett gebyr selv om søknaden gjelder fradeling av flere tomter eller
parseller fra samme eiendom. Det samme gjelder ved såkalte stripeerverv til veifonnå1 og
lignende fra flere eiendommer.

Det skal betales ett gebyr ved søknad om konsesjon for en eiendom selv om der er
flere erververe av samme eiendom.

§ 4. Det organ som avgjør saken i første instans kan, når særlige grnner foreligger, helt
eller delvis frita for gebyr.

Fylkesmannen er klageinstans for kommunens avgjørelser av søknad om å frita for
gebyr.

§ 5. Denne forskrften trer i kraft 1. januar 2012. Samtidig oppheves forskrift av 29.
desember 1993 nr. 1354 om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v.


