
117-g

MØTEBOK ~ zomn

FYLKESLANDBRUKSSTYRETi Vestfold. ~ - —

Møtedato:28/08/2003 Sakslistenr:28 Saksnummer:070003 10017DIV

Høring.
1.
Forslagtil nye bestemmelserom overføring av myndighet til kommunen,
fylkeslandbruksstyret, fylkesmannen,StatensLandbruksforvaltning og Bergvesenetefter
konsesjon.sloven,jordioven, odeislovenogskogbruksloven.

LANI)BRUKSDIREKTØRENS MIERKNADER:
Saksbehandler:ElisabethElfving Christensen

Landbruksdirektøren er positiv til at myndighet delegerestil kommunenei samsvarmed det
fremlagteforslag.

Høringsinstansenehartidligereavgitt uttalelsetil spørsmåletom åleggeavgjørelsesmyndigheten
i sakeretterjordlovenog konsesjonpåervervav fasteiendomtil kommunen.Regeringenhar
tidligeregift sin tilrådingtil at avgjørelsesmyndigheti delingssakerog konsesjonssakerlegge&til
kommunen.Det fremlagteforslagomfatteroverføringav avgjørelsesmyndighetetterflere andre
bestemmelseri konsesjonsloven,jordiovenog odelsioven.Det fremstårsomnaturligat
avgjørelsesmyndigheteni dissesakerogsåleggestil komnrnnen.

Forslagettil delegasjonsforskrifterutformetettersammemal somgjeldende
delegasjonsforskrift.

Fylkeslandbruksstyreneer forutsattopprettholdt.

Høringsuttalelsenvil derforbli en tilbakemeldingom hvilke konsekvenserforslagetantasåfå for
Vestfold.

Vestfold er et lite &lke somforvalterviktige nasjonalelandbruksarealer.

Arealdisponeringeni Vestfoldstyresav arealpianeretterplan-og bygningsloven.Veduttalelser
og innsigelsertil arealplansakeneskal fylkeslandbruksstyretpåseatkommuneneild<roverser
viktige nasjonalehensyn.

Enkeltsakeretterjordlovensomikke er i samsvarmedvedtattearealbrukspianerkreverogså
dispensasjonfra planenjfr. plan.-og bygningsloven§ 7. Dispensasjonskal kun gis unntaksvis-
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når lovenskravtil særligegrunnerer oppfylt.

Antalletenkeitsakeretterjord-og konsesjonsloveni Vestfolder i dag relativt få, ca 250 Iår
(inid.plansaker).Antalletklagesakervil værevesentligfærre.Venteligsaksmengdeinklusive
plansakererca25 saker/år.

Deterviktig atsakeravgjøressåfort sommulig. Fylkeslandbruksstyretavgjørsakeri møteog
fylkeslandbruksstyretmåhamøteroftenok til atsaksbehandlingstideni klagesakerikke skal bli
for lang.De fa klagesakenekan bli megetressurskrevendedersomdisseskal avgjøresi møte.

Delegasjonsforskriftengir fylkeslandbruksstyretmyndighettil ådelegereavgjørelsesmyndighet
til fylkesmaimen.Fylkeslandbruksstyreti Vestfoldharbenyttetdennedelegasjonsadgangenslik
at det i dagkun er ca 1/5 av sakenesombehandlesav fylkeslandbruksstyreti møte,de øvrige
avgjøresved delegasjon.

Dersomfylkeslandbruksstyretbenytterdelegasjonsmulighetenog dervedgir retningslinjerfor
vurderingav kommunensskjønnsutøvelsei klagesakenevil de flestesakerkunneavgjøresinnen
rimelig tid og utenat f~4kes1andbruksstyretharmøte.Fylkeslandbruksstyretholdesløpende
orientertomhvordandelegasjonsfullmaktenpraktiseresog kan til enhvertid endre/kalletilbake
flullmaktendersomdenikke fungereretter~‘1kesIandbruksstyretsin intensjon.

Fylkeslandbruksstyretsrolle vil da bli åpåseat kommuneneivaretarnasjonallandbrukspolitikk
og langsiktigehensyn,og fyLkeslandbruksstyretvil utøvedennerollen ved ågi retningslinjerved
delegasjonav enkeltsakerog veduttalelserog innsigelsertil arealpianer.

DersomFyLkeslandbruksstyretpådennemåteaktivt brukermulighetenfor delegasjonvil
idagesakeneikke bli unndigressurskrevende.

2.
Ny forskrift om saksbehandlingmv. i kommuneni sakerefterkonsesjonsloven,jordlo’ven,
odelsiovenog skogbrukslovenmv.

LANDRRUKSDTREKTØRENSMERKNADER:
Saksbehandler:ElisabethElfving Christensen

Det erennasjonalmålsettingåreduserenedbyggingav dyrkaog dyrkbarjord. Et viktig
virkemiddelfor ånådettemåleter atkommunenharnødvendiglandbruksfagligkompetanse.

St.meld.nr31(2000-2001>hartidligerevarsletat kravomjord- og skogbruksfagligkompetanse
i kommunenvil oppheves.

Nårdetteforeslåesgjennomførtsamtidigmedat størreansvarfor landbrukssaicerSlixziagtztii
kommunenantasat statenpåannenmåtevil sikre at kommunenehar tilstrekkeligkompetansetil
åkunnebæreet Møreansvar.

Nårkommunenenå får vesentligutvidetmyndighetinnenforlandbrulcsområdeterdet-viktig-å
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dyktiggiøreogansvarliggjørekommuneneinnenforjordvern,medsærligvektpå
landbruksfagligevurderingeri plansaker.Dettebørværeen rolle for f~Tlkesmannen.

Det erviktig at rapporteringssystemetfor omdisponertjord erentydigog oversiktligog
slik at denstatistikkrapporteringsomstatenpåleggerkommuneneogsåkanbrukessom
enhensiktsmessiginfonnasjonskilde.

LANDBRIJKSDII<EKTØRENSFORSLAGTIL UTTALELSE:

Fylkeslandbruksstyretavgir uttalelsei samsvarmedIandbruksdirektørensmerknader.

Fylkeslandbruksstyretbehandletsakeni møteden28. august2003 og gjorde vedtaki samsvar
med landbruksdirektørensinnstilling

Rettxitskrift bevitnes
Tø ergden29. august2003

fY1k&st~e
or V tfol
Elisabeth fving Christensen
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