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 16/570-  30.06.2016 

 

Klargjøring - høringsnotat om forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om 

jord og lov om odelsretten og åsetesretten   

 

Vi viser til høringsbrev 27.06.2016 vedlagt høringsnotat om forslag til lov om endring av lov 

om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten. Det er oppstått en uklarhet i 

høringsnotatet, og departementet vil med dette brevet rette opp i denne. 

 

Uklarheten gjelder høringsnotatets sammendrag punkt 1.2.3 Deling, konsesjon og tilleggsjord 

(side 9) og kapittel 9.3 merknader til ny § 12 a andre ledd nr. 2 i jordloven (side 85).  

 

I sammendraget viser departementet i forbindelse med forslaget om unntak fra 

delingsbestemmelsen og konsesjonsplikten ved erverv av tilleggsareal til at erververs eiendom 

må være over en viss størrelse for å komme inn under unntaket. Departementet sier videre at 

denne grensen i lovutkastet er knyttet til arealgrensene for odlingsjord, jf. odelsloven § 2 (se 

side 9). Det samme sies i spesialmerknaden til forslag til ny § 12 a andre ledd nr. 2 i jordloven 

(se side 85).  

 

Departementets forslag er imidlertid at eiendommen som erverver eier fra før skal ha mer   

enn 5 dekar jordbruksareal eller 25 dekar produktiv skog for å komme inn under unntaket. 

Dette går klart fram av selve lovforslaget til ny § 12 a andre ledd nr. 2 i jordloven og § 5 nytt  

 



Side 2 

 

fjerde ledd nr. 3 i konsesjonsloven, og departementets generelle merknader kapittel 4.5.2.1 og 

kapittel 4.5.3. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Pål Vidar Sollie (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Inger Grette 

 avdelingsdirektør 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Adresseliste 
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