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Høring - Endringer i tinglysingsforskriften mv.

Vi viser til brev av 16. juli 2010 vedrørende høring av forslag til enkelte endringer i
tinglysingsforskriften og forskrift om rettsgebyr, samt forslag om å oppheve
blankettiorskriften og forskrift om betaling for visse utskrifter fra tinglysingsregistrene.

Det følger av blankettiorskriften § 3 bl.a. hvilke opplysninger et skjøte skal inneholde.
Noen av disse opplysningene er til bruk for GAB. Opplysningene anvendes bl.a. ved
utarbeidelse av statistikk for omsetning av landbrukseiendommer og er i dag den
eneste registerbaserte kilden for informasjon om omsetningen. Landbruks- og
matdepartementet bemerker at opplysningene om omsetningen er viktige for å kunne
følge utviklingen i og rekrutteringen til landbruket, følge utviklingen i hvem som er
eiere og ikke bare hvem som er brukere av landbrukseiendommer, følge utviklingen i
markedet for omsetningen mv. Ønsket om en raskere omsetningstakt har vært en
viktig del av begrunnelsen for flere endringer i landbrukslovgivningen i de senere
årene, og vil også være tema i den kommende landbruks- og matmeldingen. Statistikk
om omsetning av landbrukseiendommer har etter hvert også blitt et tema for
publisering av offentlig statistikk. Det vises til Statistisk sentralbyrås publiseringer.

Landbruks- og matdepartementet mener at krav om innhenting av disse opplysningene
må videreføres i forskrift slik som tidligere i det regelverket som Statens kartverk nå
foreslås gitt myndighet til å fastsette, jf. tinglysingsforskriften § 2 første ledd første
punktum. Dersom dette ikke fastsettes i forskrift krever Landbruks- og
matdepartementet en bekreftelse på at opplysningene videreføres i matrikkelen og at vi
blir hørt ved eventuelle senere endringer.
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,\ For øvrig har Landbruks- og matdepartementet ingen merknader til de forslåtte
endringene.
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