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MØTEBOK

Fylkeslandbruksstyreti Sør-Trøndelag.

Møtedato:13/08/2003 Sakslistenr:87 Saksnummer:160003 10028AFS

Saksnr.arkiv: 2003008711

Tidligere behandling:

Eiendom:

Kommune Gnr Bnr Fnr Snr ID Andel Eiendomsnavn

SOR-TRONDELAG

PARTER

Hjelpesaker:

Saksutredning:

OVERFØRING AV MYNDIGHET ETTER JORD- OG KONSESJONSLOV M.FL.
TIL KOMMUNENE - HØRING

Fylkesmannenhar mottatt forslag til nyebestemmelserom overføring av myndighet til
kommuneneog saksbehandlingi kommunenepå høring. Både f~’lkesIandbruksstyret og
fylkesmannener høringsinstanser.og høringsfristen er satt til 15. september.

I St.meld.nr. 19 (2001-2002)harRegjeringengift sin tilråding om oppgavefordelingen
mellomforvaltningsnivåene.Kommunenehar per i dagbådeinnstiUendemyndighetog
vedtakskompetanseefterjordioven.konsesjonsloven.ode]slovenog skogbruksloven.

Det foreslåsat alle konsesjonssakerog deLingssakerskal avgjøresav kommunenesom
førsteinstansfo.m. 01.01.2004. Videreer det foreslåttat avgjørelsesmyndigheteni sakeretter
skogbruksloven,medunntakav sakersomgjelder vernskoggrenser.overførestil kommunene
fra sammetidspunkt.Eylkeslandbruksstvreiblir da klageorganfor avgjørelsenesomtreffesav
kommuneneetterdissebyene.

Fylkesmannenhar ingen innvendingermot selvemyndighetsoverføringen.Prinsippetom at
detbørværenærhetmellombeslutningstakerog den beslutningengjelder,taler for åoverføre
myndigheteninnenforlandbruksbovgivningentil kommunene.
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Fylkesmannenfinner imidlertid grunntil åpekepåat detkan værevanskeligåforvalteden
offentligedelenav Iandbruksbvgivningennårmanfår dennenærhetenmellom
beslutningsorganetog de berørteparter.Reglersom skal ivaretasamfunnetsinteresser
medføreri en del tilfeller at detmå tasbeslutningersomgår påbekostningav enkeltpersoners
interesser.Nærhetmellombeslutningstakerog densom blir berørtav beslutningen,kangjøre
detvanskeligå ivaretafellesinteressenei tilstrekkelig grad.Fylkesmarnenleggerimidlertid til
grunnat deteftermyndighetsoverføringenmåværeopp til den enkeltekommunei hvilken
graddeter ønskeligå styremedhjelp av dissejuridiske virkemid1ene~og at en eventuell
liberaliseringvil værei trådmedtidenstankegang.

Landbruksdepartementetharpektpåat overføringav avgjørelsesmyndighettil kommunenei

sakersomgjelderdyrket og dyrkbarjord, itmebæreratansvaretfor en viktig nasjonal
interesseleggestil kommunaltnivå.Fylkesmannenhar merketsegatdepartementetvurderer
å etablereet systemfor arealdifferensieringsomkonn~unenekanbrukesomstøttenårdet
gjelderå taavgjørelsei slike saker,og finner grunntil åunderstrekebehovetfor at
departementetgir retningslinjersomframheverbetydningenavjordvernet.Deftemå spesielt
sespåbakgrunnav forslagetom å fjernekompetansekravetijordioven,og det forhold at
Iandbrukssektoreni kommunenestadigblir redusert.

Fylkesmannenserdetslik atjordvernblir detområdethvorkommunenei størstgrad trenger
oppfølgingfra detstatligenivået. Detteivaretasi dagførstog fremstvedat
fylkeslandbruksstyretsomsektororgatuttalersegi forhold til kommunaleplanerfor
arealbruken.

Det er imidlertid behovfor å understrekebetydningenavjordvernetogsåi mindre
enkeitsaker,for åhindredenbitvisenedbyggingenav gode,sammenhengende
jordbruksarealer.Denlangsiktigeeffektenav detteer illustrertvedprosjektsomer
gjennomførtvedFMLA i Hordaland,somviser konsekvenserav spredtog tilfeldig
boligbyggingi jordbruksområder.Landbruksdepartementetbørvurderehvilke virkemidler -

utoverdetå hadialog medkommunene— som fylkesmanrienog fyLkeslandbruksstyretbørha
til rådighetfor åkunnestyredenneutviklingen.

En av fylkesmannensoppgaverer i ivaretainnbyggernesrettssikkerheti forholdtil
kommunaleavgjørelser.Nårmyndighetendelegeresnedtil kommunaltnivå, vil
fyLkeslandbruksstyretfå detteansvareti forhold til landbrukslovgivningen.Prinsippetomat
like sakerskal behandleslikt, eller sagtpåen annenmåte: forskjellsbehandlingmåhasaklig
grunn,er en del av detrettssikkerhetsaspektetsomfylkesmannenskal ivareta.

I forhold til Iandbrukslovgivingenblir spørsmålethvorlangt denenkeltekommunekangå i å
utformeen egenpolitikk i forhold til hvordandissevirkemidleneskal brukes.Rammenefor
skjønnsutøvelsener ofteuklare innenfordetteregelverket.Skal fylkeslandbruksstyretfor
eksempelakseptereat enkommunepraktisererjordiovensdelingsreglerstrengereenn en
annenkommune,utenat denneforskjellsbehandlingenklart kan forankresi lokale forskjeller
mellomkommunene?

Etter fylkesmannensvurderingkandetværegrunntil å senærmerepåhvilke oppgaversom
skal leggestil fylkeslandbruksstyret.Fylkeslandbruksstyretskal behandleklagerover
kommunenesvedtaknårkommuneneblir førsteinstansi forhold til behandlingav sakeretter
jord- og konsesjonslovgivningen.I kommunenei Sør-Trøndelagpraktiseresdetteregelverket
relativt liberalt. Dettetilsier at detantakeligikke vil bli noe stortantall klagesaker.
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Fylkesmannenhargrunntil å tro at detvil bli vesentligfærresakertil behandlingi
fylkeslandbruksstyretnårmyndighetenetterjord- og konsesjonslovm.fl. overførestil
kommunene.Dersomfylkeslandbruksstyretskal opprettholdessomorgan innenfor
landbruksforvaltningen.børdetvurderesåleggenye oppgavertil fylkeslandbruksstyrene.En
mulighetvil væreåleggeforvaltningenav miljøvirkemidlenei landbrukettil
fylkeslandbruksstyrene.

INNSTILLING:

Fylkeslandbruksstyretsluttersegtil fylkesmannensvurderinger.
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