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Att. Rådmannen 
   

   

  

 
 

 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/02243-30 Hanne Elisabeth Frenningsmoen 03.02.2021 
    

 
 

Delegering av myndighet i landbrukssaker og viltforvaltning 

 

 

Kommunestyret i Frogn kommune vedtok i møte 7.12.2020 avtale om administrativt 

vertskommunesamarbeid om Follo landbrukskontor. Samarbeidskommunene er 

Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås, med Ås som vertskommune. 

 

Kommunestyret vedtok i samme møte en tilleggsavtale om viltforvaltning, slik at 

samarbeidet mellom kommunene Ås og Frogn er utvidet til også å omfatte det med 

Ås som vertskommune. 

 

For oppgaver som er organisert gjennom vertskommunesamarbeid skal delegering 

av slik myndighet skje ved at kommunestyret selv gir instruks til egen rådmann om 

delegasjon til administrasjonssjefen i vertskommunen, jf. kommuneloven § 20-2, 

andre ledd. 

 

Kommunestyret i Frogn kommune vedtok nytt delegeringsreglement den 7.12.2020 

hvor kommunestyret delegerte myndighet og oppgaver innen landbruksområdet og 

viltforvaltningen til rådmannen med instruks om videredelegering til rådmannen i Ås 

kommune.  

 

Rådmannen i Frogn kommune videredelegerer med dette myndighet og oppgaver til 

rådmannen i Ås i landbrukssaker og viltforvaltning etter følgende lover listet opp 

under. Vedtaksmyndigheten omfatter også forskrifter gitt med hjemmel i den 

tilhørende lov, med mindre annet er vedtatt. Myndigheten omfatter ikke saker av 

prinsipiell betydning, jf. kommuneloven § 20-2, første ledd. 
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Beiteloven: 

Kommunens myndighet og oppgaver etter §§ 12,13,14 og 16 videredelegeres til 

rådmannen i Ås kommune. 

 

Dyrehelsepersonelloven: 

Rådmannen videredelegerer oppgaver som følger av plikten i henhold til § 3a, andre 

ledd til rådmannen i Ås kommune.  

 

Forpaktingslova: 

Rådmannen videredelegerer oppgaver som følger av plikten etter § 1 til rådmannen i 

Ås kommune. 

 

Rådmannen videredelegerer myndighet etter § 4, andre og tredje ledd, og myndighet 

etter §§ 6 og 7 til rådmannen i Ås kommune. 

 

Kommunens myndighet etter § 11, fjerde ledd og § 17, tredje ledd, annet punktum 

videredelegeres til rådmannen i Ås kommune. 

 

Grannegjerdelova: 

Kommunens myndighet etter § 18 videredelegeres til rådmannen i Ås kommune. 

 

Hanndyrloven: 

Kommunens myndighet etter § 4 videredelegeres til rådmannen i Ås kommune. 

 

Jordloven: 

Kommunens myndighet og oppgaver etter følgende bestemmelser videredelegeres til 

rådmannen i Ås kommune: §§ 3,6,8,8a,9,12 og 19. 

 

Konsesjonsloven: 

§ 7: Kommunens myndighet etter sjette ledd videredelegeres til rådmannen i Ås 

kommune. 

 

Kommunens myndighet etter § 10 vedr. landbrukseiendommer videredelegeres til 

rådmannen i Ås kommune. Kommunens myndighet vedr. eiendommer i Drøbak er 

ikke omfattet av videredelegeringen til Ås kommune. 

 

Kommunens myndighet etter §§ 11,13,16,17,18 og 20 videredelegeres til rådmannen 

i Ås kommune. 

 

Naturmangfoldloven: 

Kommunens myndighet etter bestemmelsene §§18, 54 og 55 videredelegeres til 

rådmannen i Ås kommune. 
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Odelsloven: 

Kommunens myndighet etter §§ 30 og 32 videredelegeres til rådmannen i Ås 

kommune. 

 

Skogbruksloven: 

Kommunens myndighet og oppgaver som følger av plikten etter følgende 

bestemmelser videredelegeres til rådmannen i Ås: §§ 5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,19,20 

og 23. 

 

Viltloven: 

Kommunens myndighet og oppgaver etter viltloven med forskrifter videredelegeres til 

rådmannen i Ås kommune. Myndigheten omfatter ikke saker av prinsipiell betydning. 

 

 

 

Med hilsen 

 
Harald Karsten Hermansen 
rådmann  
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/02554-14 Oddveig Hallingstad Trovik 26.01.2021 
    

 
 

Delegering av myndighet i landbrukssaker 

Kommunestyret i Vestby vedtok i møte 16.11.2020, sak 82/20, endret 

samarbeidsavtale for vertskommunesamarbeidet Follo landbrukskontor. 

Kommunestyret viderefører gjennom vedtaket delegeringen som tidligere er gitt. 

 

Basert på kommunestyrets vedtak i sak 69/20 Politisk reglement, og i henhold til 

Kommuneloven § 20-2, delegerer rådmannen i Vestby til kommunedirektøren i Ås: 

 

Landbrukskontoret i Follo kan treffe avgjørelser i enkeltsaker eller type saker som 

ikke er av prinsipiell betydning innenfor følgende lover med forskrifter: 

 Beiteloven av 16.6.1961, §§ 12, 13 og 16  

 Dyrehelsepersonelloven av 15.6.2001, § 3a 

 Forpaktningsloven av 25.6.1965, §§ 4, 6, 7, 11 og 17  

 Forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav av 4.7.2003, del III 

 Forskrift om plantevernmidler av 6.5.2015, kapittel III, VI og VII 

 Forurensningsforskriften av 1.6.2004, kapittel 4 

 Grannegjerdeloven av 5.5.1961, § 18 

 Hanndyrloven av 6.3.1970, § 4 

 Jordloven av 12.5.1995, §§ 3, 6, 8, 8a, 9, 12 og 19  

 Konsesjonsloven av 28.11.2003, §§ 2, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18 og 20. 
Delegeringen gjelder ikke saker som omhandler boplikt innenfor bopliktsområdet 
Son og Hvitsten.  

 Odelsloven av 28.6.1975, §§ 30 og 32.  

 Skogbruksloven av 27.5.2005, §§ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 og 23.  
 

Med hilsen 

 
 
 
Sjur Authen Oddveig Hallingstad Trovik 
rådmann    
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Ås kommune 
v/rådmannen  
Postboks 195                                                                             
 
1431 ÅS 
 

  
  

  

  
  
v/rådmannen Ås kommune 
Postboks 195 
 
1431 ÅS 

  
  

 

      
 
Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 
Saksbeh.: ANNHOL  044 18.12.2019 
Saksnr.: 19/66-16 
 
 

_ 

Delegering av myndighet i landbrukssaker 
  
Kommunestyret i Nordre Follo vedtok i møte 20. november 2019 å gi rådmannen i Nordre Follo 
myndighet til å delegere fullmakter til Follo landbrukskontor ved rådmannen i Ås (sak 18/2019):  
Delegering til Landbrukskontoret i Follo pkt 3.14:  
Rådmannen bes å delegere fullmakter til Landbrukskontoret i Follo ved rådmannen i Ås. 
 
For oppgaver som er organisert gjennom vertskommunesamarbeid skal delegering skje via 
administrasjonssjefen i vertskommunen (jf. koml. § 20 - 2 andre ledd). 
 
Rådmannen i Nordre Follo delegerer med dette myndighet til rådmannen i Ås  til å fatte vedtak og 
gi uttalelser i landbrukssaker, der slik myndighet er tillagt kommunen etter følgende lover og 
forskrifter: 
 
Beiteloven 
Kommunenes ansvar i henhold til §12, §13 og §16 
 
Dyrehelsepersonelloven 
Kommunenes plikt til å sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell i 
henholdt til §3a. 
 
Forpaktingsloven 
Kommunenes plikter og myndighet i henhold til §1, §4 andre og tredje ledd, §6, §7, §11 fjerde ledd, 
§17 tredje ledd, andre setning. 
 
Gjerdeloven 
Kommunens myndighet i henhold til §18. 
 
Hanndyrloven 
Kommunenes rettighet i henhold til §4. 
 
Jordloven 
Kommunens myndighet til å fatte vedtak og gi uttalelser i saker der slik myndighet er tillagt 
kommunen. 



Konsesjonsloven 
Kommunens myndighet til å fatte vedtak og gi uttalelser i saker der slik myndighet er tillagt 
kommunen. 
 
Odelsloven 
Kommunens myndighet til å fatte vedtak og gi uttalelser i saker der slik myndighet er tillagt 
kommunen. 
 
Skogbruksloven 
Kommunens myndighet til å fatte vedtak og gi uttalelser i saker der slik myndighet er tillagt 
kommunen. 
 
Forskrift om begrensning av forurensning (hjemmel i Forurensningsloven) 
Kommunenes myndighet etter forskriftens del I, kap. 4 Anlegg, drift og vedlikehold av 
planeringsfelt.  
 
Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav (hjemmel i jordloven, forurensningsloven og 
matloven) 
Kommunens myndighet etter forskriftens del III, bestemmelser om lagring og bruk. 
 
Forskrift om plantevernmidler (hjemmel i matloven) 
Kommunens myndighet etter kap. III, kap. VI og kap. VII 

 
 
Med hilsen 
 
 
Gro Herheim 
rådmann 

  

 
 

Monica Lysebo 
kommunalsjef samfunn og bærekraft 
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