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Fylkesmannen i Vestfold
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0030 OSLO

Vår saksbehandler I telefon:
Ingrid Marie Eidsten
33372380

Deres ref: Vår referanse:
03/6880
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Høring av forslag til nyebestemmelserom overføring av myndighet og nyfonkrift-om
saksbehandlingi kommunen

Visertil høringsforslagdatert12.06.2003.

Vedlagt følgeruttalelsefra fylkeslandbruksstyretogFylkesmanneni Vestfold.

Medhilsen
Fylkesmanneni Vestfold
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Fylkesmannen i Vestfold
Telefon: 33 37 11 20
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www.fyLkesmannervno/vestfold

Postadresse:
Postboks 2076
3103 Tønsberg

Besøksadresse:
Statens Park - Bygg 6
Ant. Jenssensgt, 6
Telefow 3337 1000

Vår dato:
17.092003



MØTEBOK

FYLKESLANDBRUKSSTYRETi Vestfold.

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

Høring.
1.
Forslag til nye bestemmelserom overføring av myndighet til kommunen,
fylkeslandbruksstyret, fylkesmannen,StatensLandbniksforvaltning og Bergvesenetetter
konsesjonsloven,jordioven, odelsiovenogskogbruksloven.

LANDBRUKSDTREKTØRENS MERKNADER:
Saksbehandler:ElisabethElfving Christensen

Landbruksdirektørenerpositivtil at myndighetdelegerestil kommunenei samsvarmeddet
fremlagteforslag.

Høringsinstansenehartidligereavgift uttalelsetil spørsmåletomå leggeavgjørelsesmyndigheten
i sakerefterjordlovenog konsesjonpåervervav fast eiendomtil kommunen.Regeringenhar
tidligeregift sin tilråding til at avgjørelsesmyndigheti delingssakerog konsesjonssakerleggestil
kommunen.Det fremlagteforslagomfatteroverføringav avgjørelsesmyndighetetterflere andre
bestemmelseri konsesjonsloven,jordiovenog odelsloven.Det fremstårsomnaturligat
avgjørelsesmyndigheteni dissesakerogsåleggestil kommunen.

Forslagettil delegasjonsforskrifter utformetefter sammemal somgjeldende
delegasjonsforskrift.

Fylkeslandbruksstyreneer forutsattopprettholdt.

Høringsuttalelsenvil derforbli en tilbakemeldingom hvilke konsekvenserforslagetantasåfåfor
Vestfold.

Vestfold er et lite fylke somforvalter viktige nasjonalelandbruksarealer.

Arealdisponeringeni Vestfoldstyresavarealplaneretterplan-og bygningsloven.Veduttalelser
og innsigelsertil arealplansakeneskal fylkeslandbruksstyretpåseat kommuneneikke overser
viktige nasjonalehensyn.

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

Antallet enkeitsakerettetjord-ogkonsesjonsloveni Vestfolder i dagrelativt få, ca250 Iår
(inkl.plansaker).Antalletklagesakervil værevesentligfærre.Venteligsaksmengdeinklusive
plansakererca25 saker/år.

Deter viktig at sakeravgjøressåfort sommulig. Fylkeslandbruksstyretavgjørsakeri møteog
fylkeslandbruksstyretmåhamøteroftenok til at saksbehandlingstideni klagesakerikke skal bli
for lang.De fa klagesakenekanbli megetressurskrevendedersomdisseskal avgjøresi møte.

Delegasjonsforskriftengir fylkeslandbruksstyretmyndighettil ådelegereavgjørelsesinyndighet
til frlkesmannen.FyLkeslandbruksstyreti Vestfoldharbenyttetdennedelegasjonsadgangenslik
atdet i dagkuner ca 1/5 av sakenesombehandlesav fylkeslandbruksstyreti møte,de øvrige
avgjøresveddelegasjon.

Dersomfylkeslandbruksstyretbenytterdelegasjonsmulighetenog dervedgir retningslinjerfor
vurderingavkommunensskjønnsutøvelsei klagesakenevil de flestesakerkunneavgjøresinnen
rimelig tid og utenat fylkeslandbruksstyretharmøte.FylkesLandbruksstyretholdesLøpende
orientertomhvordandelegasjonsfullmaktenpraktiseresog kan til enhvertid endre/kalle tilbake
ffihlmaktendersomdenikke fungereretterfylkeslandbruksstyretsin intensjon.

Fylkeslandbruksstyretsrollevil dabli åpåseatkommuneneivaretarnasjonallandbrukspolitikk
og langsiktigehensyn,og fyLkeslandbruksstyretvil utøvedennerollen ved å gi retningslinjerved
delegasjonav enkeitsakerog veduttalelserog innsigelsertil arealpianer.

DersomFylkeslandbruksstyretpådennemåteaktivt brukermulighetenfor delegasjonvil
klagesakeneikkebli unødigressurskrevende.

2.
Ny forskrift om saksbehandlingmv. i kommunen i sakeretter konsesjonsloven,jordiøven,
odelsiovenog skogbrukslovenmv.

LANDBRTJKSDIREKTØRENS MERKNADER:
Saksbehandlcr:ElisabethElfving Christensen

Det er en nasjonalmålsettingå reduserenedbyggingav dyrka og dyrkbarjord. Et viktig
virkemiddelfor ånådettemåleter at kommunenharnødvendigIandbruksfag1igJcnmpetanse~

St.meld.nr 31(2000-2001)har tidligerevarsletatkrav omjord- og skogbruksfagligkompetanse
i kommunenvil oppheves.

Nårdetteforeslåesgjennomførtsamtidigmedatstørreansvarfor landbrukssakerblirLagtztil
kommunenantasat statenpåannenmåtevil sikre at kommunenehartilstrekkelig-kompetansetii
åkunnebæreet størreansvar.

Nårkommunenenåfår vesentligutvidetmyndighetinnenforlandbruksområdeterzdetviktig-å
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dyktigg]øreog ansvarliggiørekommuneneinnenforjordvem,medsærligvekt på
landbruksfagligevurderingeri plansaker.Dettebørværeen rolle for fylkesmannen.

Det erviktig atrapporteringssystemetfor omdisponertjord er entydigog oversiktligog
slik at denstatistikkrapporteringsomstatenpåleggerkommuneneogsåkanbrukessom
enhensiktsmessiginformasjonskilde.

LANDBRUKSDIREKTØRENS FORSLAG TIL UTTALELSE:

Fylkeslandhruksstyret avgir uttalelse i samsvarmedIandhruksdirektor-ens merknader.

Fylkeslandbruksstyretbehandletsakeni møteden28. august2003og giordevedtaki samsvar
med landbruksdirektørensinnstilling

Rettutskrifi bevitnes
Tønsbergde augus 00339.

foYS4~tfplt eslandbruksstyre
E1isabet~iEl ng Christensen
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