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Høring  -  forslag til vernehjemmel i jordloven

Vi viser til Samferdselsdepartementets brev av 14. oktober i år.

Vi har gjennomgått Landbruks- og matdepartementets forslag til vemehjemmel i jordloven og
skal komme med noen kommentarer.

Som departementet også påpeker, er det viktig at det i forbindelse med opprettelse av slike
verneområder skjer en grundig avveiing mot andre samfunnsinteresser. Vi registrerer også at
det i § 13 i lovforslaget er tatt inn en egen bestemmelse som fastslår dette. Ut over
bestemmelsen om kunngjøring i § 14 i lovforslaget, er det imidlertid ikke tatt inn noen
saksbehandlingsregler som skal sikre at den nødvendige avveiingen blir foretatt på et godt
nok grunnlag. Departementet opplyser at en vil komme tilbake til dette i et eget rundskriv
eller i en egen forskrift, og i § 14 andre ledd i lovforslaget er det gitt hjemmel for en slik
forskrift.

Vegdirektoratet mener det er viktig at det blir vedtatt en slik forskrift og mener at det som er
uttalt om samarbeid og medvirkning under pkt. 2.4.1 og pkt. 2.4.2 i rapporten fra Statens
landbruksforvaltning vil være et godt utgangspunkt når forskriften skal utformes. Vi
forutsetter at en slik forskrift blir sendt på høring og at Vegdirektoratet i den forbindelse får
anledning til å uttale seg.

Av § 13 fjerde  ledd pkt.  b i lovforslaget framgår det at vedtak om vern ikke far virkning for
"tiltak som krev  løyve frå det offentlege etter anna lovverb og slikt løyve er gitt ". I
kommentarene er det gjort klart at det i denne forbindelse ikke er tilstrekkelig at tiltaket er
avklart i reguleringsplan.  Det må gjennom enkeltvedtak være gitt tillatelse til at tiltaket kan
settes i verk, f. eks.  byggetillatelse etter plan-  og bygningsloven.  Vegdirektoratet vil påpeke at
det for  vegtiltak som er avklart i reguleringsplan ikke er nødvendig med egen byggetillatelse.
Vi forstår  derfor bestemmelsen under pkt.  b slik at vedtaket om vern ikke får virkning for
vegtiltak som framgår av reguleringsplan.  Vi mener dette bør klargjøres i lovproposisjonen.
Den praktiske konsekvens av dette må bli at grensa for jordvemområdet settes slik at den
følger reguleringsgrensa.
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Unntaket i pkt.  b vil også gjelde når tillatelse til tiltaket blir gitt etter at arbeidet med jordvern
er kunngjort.  En vegreguleringsplan som blir utarbeidet mens arbeidet med jordvern pågår og
vedtatt før jordvernet blir vedtatt,  blir derfor ikke påvirket av vedtaket om jordvern.
Departementet innser at en slik ordning kan være uheldig i forhold til jordverninteressene,
men mener at den hjemmel overordnet myndighet har etter forvaltningsloven §  35 til å gjøre
om vedtak som er i strid med offentlige interesser,  er en god nok sikring mot at det blir
iverksatt tiltak som er uforenlig med jordverninteressene.  I forhold til vegreguleringsplaner
mener vi for vår del at dette ikke vil være et problem ettersom vi vanskelig kan se for oss at
slike planer vil bli vedtatt for områder som er under utredning for jordvern.

Etter  §  8 andre ledd i lovforslaget kan departementet gi fritak fra forbudet mot omdisponering
dersom "tiltaket ikkje strir motføremålet til vernevedtaket og har lite å seie for  verneverdiane
ijordvernområdet ,  eller dersom omsynet til tryggleik eller samfunnsinteresser av særleg stor
vekt talerfor det. "

Ettersom hensikten med det strenge jordvernet som lovforslaget åpner for er å hindre at
verdifull dyrka  mark blir nedbygd, er det naturlig at det også er foreslått strenge
dispensasjonsbestemmelser.  Som nevnt ovenfor,  vil det beste være om en får løst eventuelle
konflikter  mellom jordvern og utbyggingsinteresser i utredningsfasen,  slik at en unngår
dispensasjonssaker.  Men sjøl med slik avklaring må en nok regne med at det i  framtida vil
melde seg behov for nye  veger også i områder som omfattes av jordvernet . Etter vår mening
kan derfor ikke  dispensasjonsreglene være så strenge at de stenger helt for vegbygging i slike
områder.  Det kan tenkes situasjoner hvor det ikke fins  alternativer og da mener vi det mågis
åpning for å bygge .  Etter  vår oppfatning er en slik åpning gitt i og med vilkåret om
samfunnsinteresser av særlig stor vekt.

Men jordvernet vil ganske sikkert også komme til å omfatte områder hvor det går veger i dag.
Det er da viktig at jordvernet ikke stenger for en nødvendig opprusting av vegene.  Ettersom
slik opprusting vanligvis vil kreve beskjedne inngrep,  går vi ut fra at vilkårene som er stilt for
dispensasjon vil foreligge,  men det beste vil være om det i forbindelse med vedtaket om
jordvern blir klargjort at jordvernet ikke er til hinder for nødvendig opprusting av eksisterende
veger.  På den måten vil en slippe arbeidet med dispensasjonssakene.
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