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Møte i  Kommunestyret den 24.02.2022 - Sak: 15/22 
 
Svein Løken (Sp) fremmet tilleggsforslag fra Øyer Sp/Øyer SV: 
Jordlova 
Dette står i forslaget: 
Det lages retningslinjer som grunnlag for delegering for §§ 8, 8a, 9 og 12 ifbm 
landbruksplanen. 
Endres til: 
Det lages retningslinjer som grunnlag for delegering for §§ 8, 8a, 9 og 12. Retningslinjene 
utarbeides i PMU og vedtas i Kommunestyret.  Klagesaker behandles i PMU som 
førsteinstans. Kan sendes om Kommunestyret før evt oversendelse til Statsforvalteren. 
 
Konsesjonsloven:  
Det lages retningslinjer som grunnlag for delegering av mindre saker. Retningslinjene 
utarbeides i PMU og vedtas i Kommunestyret. Klagesaker behandles i PMU som 
førsteinstans. Kan sendes om Kommunestyret før evt oversendelse til Statsforvalteren. 
 
Inntil retningslinjer for ny delegering iht jordlov, konsesjonslov og Plan- og bygningslov 
(dispensasjoner), er vedtatt gjelder tidligere delegeringsreglement.  
 
 
 
 
Inger Synnøve Bratt (Ap) stilte spørsmål til forslaget til § 17 Oversendelse til tinglysning: 
Er det spesielle frister for innsending av dokumenter som skal tinglyses? Det vil bli gitt svar i 
protokollen. 
 
Svar fra kommunalsjef Annikken Reitan Borgestrand: 
«Frist for å tinglyse dokument som er sendt inn: så sier tinglysingsloven §7 at dette skal skje 
innen 2 uker etter at dokumentet er mottatt, dersom vilkårene for tinglysing er tilstede.  
  
Plikt til å tinglyse: Det er ingen plikt til å tinglyse overdragelser eller avtaler om eiendom i 
Norge. Avtalen er like gyldig, men har ingen beskyttelse eller rettsvern mot f.eks 
konkurrerende rettigheter, eller overfor andre.  Så om en inngår en avtale med en part hvor 
det i avtalen fremgår at avtalen skal tinglyses, så er det ingen frister eller krav som sier noe 
om når dette skal gjøres. Men det bør være en felles forståelse mellom partene om når dette 
skal gjøres. 
  
Opprettelse av eiendom: Ved opprettelse av eiendom, etablering av et panteobjekt er det frist 
om at denne skal sendes til tinglysing så snart den er matrikkelført. Det fremgår av 
Matrikkelloven». 
 
 
Avstemming: 
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak med tilleggsforslaget fra Øyer Sp/Øyer SV ble vedtatt med 
19 stemmer (10 Sp, 2 SV, 2 H, 5 Ap – Lisa Kramprud, Dag Norvald Hansen, Inger Synnøve 
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Bratt, Gudbrand Sletten, Hilde M Strangstadstuen) mot 2 stemmer (Ap - Erling Broen, Arne 
Skogli). 
 
Vedtak i Kommunestyret: 
Kommunestyret vedtar delegeringsreglementet i henhold til vedlegg 2 – 5 med følgende 
endring: 
Jordlova 
Dette står i forslaget: 
Det lages retningslinjer som grunnlag for delegering for §§ 8, 8a, 9 og 12 ifbm 
landbruksplanen. 
Endres til: 
Det lages retningslinjer som grunnlag for delegering for §§ 8, 8a, 9 og 12. Retningslinjene 
utarbeides i PMU og vedtas i Kommunestyret.  Klagesaker behandles i PMU som 
førsteinstans. Kan sendes om Kommunestyret før evt oversendelse til Statsforvalteren. 
 
Konsesjonsloven:  
Det lages retningslinjer som grunnlag for delegering av mindre saker. Retningslinjene 
utarbeides i PMU og vedtas i Kommunestyret. Klagesaker behandles i PMU som 
førsteinstans. Kan sendes om Kommunestyret før evt oversendelse til Statsforvalteren. 
 
Inntil retningslinjer for ny delegering iht jordlov, konsesjonslov og Plan- og bygningslov 
(dispensasjoner), er vedtatt gjelder tidligere delegeringsreglement.  
 
 


