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Hei 
Forslag til endringer i jordloven er behandlet i kommunestyret i Øvre Eiker 17. april. Behandling 
og vedtak er som følger: 
 
   

Behandling i Kommunestyret - 17.04.2013 

Kristoffer Røren (Sp) fremmet rådmannens opprinnelige forslag på vegne av Sp og Ap: 

Øvre Eiker kommune er positiv til at jordloven § 12 endres i tråd med departementets forslag av 
24.01.2013. 

Momentet om “deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området”, 
som er med i dagens lovtekst, bør være med også i ny lov. 

Begrunnelse 

Forslaget vil harmonisere mer med praksis i kommunen. Det er avgjørende å sikre og samle 
ressursene som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og framtidige eiere. Det er et aktivt 
landbruk i Øvre Eiker og det er viktig å legge forholdene til rette for denne næringen. 
Endringene vil også gi kommunen større handlingsrom i forhold til bosettingshensynet. 

Avstemming: 

Fagkomiteens innstilling ble satt opp mot forslag fremmet av K. Røren. Fagkomiteens innstilling 
ble vedtatt med 21 stemmer. 16 stemte for forslag fremmet av K. Røren. 

Vedtak i Kommunestyret - 17.04.2013 
Øvre Eiker kommune er positiv til at jordloven § 12 endres i tråd med departementets forslag av 
24.01.2013. 

Begrunnelse 

Forslaget vil harmonisere mer med praksis i kommunen. Det er avgjørende å sikre og samle 
ressursene som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og framtidige eiere. Det er et aktivt 
landbruk i Øvre Eiker og det er viktig å legge forholdene til rette for denne næringen. 
Endringene vil også gi kommunen større handlingsrom i forhold til bosettingshensynet. 
 
 



Vi ber om at kommunestyrets vedtak blir tatt med i vurderingen av endringene i jordloven. 
 
Hilsen 
Anne Bjørg Rian 
Jordbrukssjef i Øvre og Nedre Eiker 
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