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Høring - Ny forskriftom planlegging og godkjenning av landbruksveier,samt
endring i forskriftfor tilskudd til nærings- og miljøtiltaki skogbruket-Midtre
Gauldalkommune

Saksopplysninger:
Landbruks- og matdepartementet har sendt forslag til ny forskrift om planlegging og godkjenning av
landbruksveier på høring. Forskriften vil erstatte forskrift av 20. desember 1996 nr. 1200 om
planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål. Høringsbrevet omhandler også en mindre
endfing i forskrift av 4.februar 2004 nr 447 om tilskudd til nærings- og miljøfiltak i skogbruket.

Vurderinger:
Landbruksveger som benyttes av jordbruk og spesielt skogbruk er viktige veger som utløser store
verdier innenfor primærnæringene i kommunen. Et godt vegnett er nødvendig for å få optimalisert
uttransport av f.eks. tømmer. Midtre Gauldal kommune er derfor også i gang med en revidering av
Hovedplan for skogsbilveger i kommunen. Forslaget til ny forskrift medfører noen endringer som
Midtre Gauldal Kommune gjerne vil komme med noen innspill på:

1-2 Definisjoner.
Under bokstav b) trekkes fiere elementer inn som Landbruksvirksomhet. Veileder T-1443 «Plan og
bygningsloven og Landbruk Pluss» trekkes inn som en rettesnor for vurderingene. En videre
defmisjon enn fidligere vil kunne gi økonomi til fiere landbruksveger enn det er i dag. Med gjeldende
forskrift er det kun tradisjonelle jord og skogbruksbehov som legges til grunn for vegen. En videre
defmisjon av landbruksvirksomheten anser Midtre Gauldal Kommune som positivt da hele
næringsgrunnlaget for landbrukseiendommen vil kunne legges til grunn for nytten.
Den næringsmessige nytten til slike tiltak skal kunne dokumenteres på en etterprøvbar måte. Her ser
derimot rådmannen at det kan være utfordringer i å beregne den økonomiske nytten i ulike tilfeller,
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eksempelvisøkt utleieinntektpå ei hytte med vegadkomst i motsetning til leieuten vegadkomst.
Under bokstav c) defmeresdet et klart skillepå hva som er søknadspliktigog ikke gjennom å sette
grensen ved vanligvedlikehold.
Praksismed gjeldenderegelverker at tiltak som ikke medfører klassehevingeller traseendringikke er
søknadspliktige.Ut over vedlikeholdvil dette kunne være påføring av bærelagsmasser,
breddeutvidelsefor å opprettholde kravenei dagensvegnormaler.Å innføre søknadspliktpå slike
tiltakvil skapemerarbeid for forvaltningenuten at det vil ha betydning for ivaretagelsenav
forskriftens formål.Det bør derfor, slikMidtre GauldalKommune ser det, innføres et begrep som
ivaretarmoderniseringav eksisterendeveger for at disse skalkunne fremstå etter kravene for sin
vegklasseuten at dette blir søknadspliktig.En klar defineringher vil være til hjelp for
skjønnsutøvelsenfor hva som er søknadspliktigog ikke.

1-3Virkeområde.
Departementet leggerher til grunn at landbruksvirksomhetenmå utgjøre minst 50% av samletnytte
for å være hovedformålet med vegen.Dette klare skilletgjør at det vil være lettere å skillehvilke
veger og massetak til veger som skalbehandles etter landbruksveiforskriftenog plan og
bygningsloven.

2-2. Krav om konsekvensutredningog forhåndsgodkjenning.
Kravet til konsekvensutredningsenkes fra 15 km til 5 km. Etter forskriften er kommunen ansvarlig
myndighet for konsekvensutredningen. I dag er det sjeldenat landbruksvegerkommer over 5 km
nybygging,men dette vil kunne medføre merarbeid for kommunene. Det kornmer ut fra følgebrevet
ikke godt fram hva som er bakgrunnen for en så kraftigendring av kravet til konsekvensutredning.

3-2 Vedtakets innhold mv.
Under bokstav c) skal faren for erosjon og masseskredvurderes. Her bør søknadsskjemaetutfortnes
slikat det blir fanget opp i starten at vegen byggesi et område der det er fare for erosjon og
masseskred.Dette for at kommunen skalkunne kreve de nødvendigeundersøkelser,og beskrivelse
av avbøtende tiltaki forkant av behandlingenav saken, samt at det kan settes krav til at det skal
brukes vegplanleggermed nødvendig kompetanse for slikplanlegging. Det er ogsåviktigat det
kommer frem at det er tiltakshaversom står økonomisk ansvarligfor å fremskaffedisse
opplysningene.

3-2 tredje ledd sier at det må fremgåav vedtaket at det er gjort vurderinger etter
Naturmangfoldslovenskapittel II. Midtre GauldalKommune mener at det må være tilstrekkeligat
det fremkommer at dissevurderingeneer gjort i saksutredningenuten at dette må stå i selve
vedtaket.
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Vedtak:
Midtre Gauldal Kommune tar Utkast til ny forskrift om planlegging og godkjenning av
landbruksveier til orientering med de kommentarer som fremgår under punktet Vurderinger.

Klageadgang
Vedtaketkanpåklagestil Fylkesmannen i Sør Trøndelag. Klageflistener3 ukerregnetfra dendagenda
brevetkomfram tilpåførtadressat.Detertilstrekkeligatklagenerpostlagtinnenfristensutløp.

Klagenskalsendessknftligtildensomhartruffetvedtaket,angivedtaketdetklagesover,denellerdeendringersom
ønskes,ogdegrunnerduvilanførefor klagen.Dersomduklagersåsentat detkan væreuklartfor ossomduhar
klageti retttid,besduogsåoppginårdennemeldingkommerfrem.
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