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NORDRE LAND KOMMUNE 

Sammendrag: 

Ridmannen mener at det generelle forbudet mot 5 dele landbrukseiendom ikke bsr oppheves, 
men at det kan iipnes for at det ved fi-adeling av dyrket jord som gjelder jord som skal selges 
som tilleggsjord ti1 et annet bruk i drift ikke skal vare mdvendig sske om delingssarntykke 
etter jordloven 5 12. 

Vedlegg : 

Hsringsbrev - forslag ti1 diverse endringar i jordlova mv., datert 30.06.2005 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

Hsringsnotat - Endringar i jordlova m.v., Landbruks- og matdepartementet, 29. juni 2005 
Gj eldende j ordlov 
Forslag ti1 ny jordlov 

Saksopplysninger: 

Om heringsnotatet: 
Det Kongelige Landbruks- og Matdepartementet har den 30. juni d.5. sendt ut hsringsbrev og 
bringsnotat vedrsrende endringer i jordloven. Hsringsfi-isten er satt ti1 den 1. november. 

Endringsforslanene gir ut p5 (sitat hsringsbrevet): 
Oppheving av delingsforbodet, jordlova 5 12, del I, 
Oppheving av faresegner om staten sine kjsp av tilleggsjord og faresegner om 
ekspropriasjon etter jordlova, del 11, 
Tilskotsordninga, jordlova fj 18, del 111, 
Oppheving av nokre uaktuelle lover, del lV. 
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Forslagene i del I og I1 g%r ut p% at det generelle forbudet mot 5 dele landbrukseiendom blir 
opphevet, samtidig sorn det blir fastsatt regler om % sake delingssamtykke der det er behov for 
offentlig kontroll rned delingen, for eksempel ved fradeling av dyrket jord. 
Videre er det foreslgtt at eieren m i  sake samtykke ti1 deling eller fradeling av dyrket jord rned 
mindre det er gitt samtykke ti1 omdisponering etter jordloven 8 9, eller der fi-adelingen gjelder 
jord sorn skal selges sorn tilleggsjord ti1 et annet bruk i drift. 
Det er foreslAtt at tinglysningskontrollen ved fradeling oppheves, og at kontroll av om 
delingen er omfattet av plikt ti1 % sake samtykke etter jordloven skal gjennomfares i 
forbindelse rned kommunens behandling av sak om deling og oppm%ling etter forutsetningene 
i plan- og bygningsloven og ny lov om eiendomsregistrering. 
Det foreligger ogs% forslag om ii avvikle ordningen rned lv i l l ig  statlig kjap for ii sikre 
tilleggsjord, og % oppheve oreigningsadgangen for ii sikre tilleggsjord eller retter og i 
forbindelse rned vanhevd av jord. 

Forslaget i del III bygger p% et anske om % synliggjare i jordloven 5 18 hvilke reaksjoner 
forvaltningen har mulighet ti1 % benytte ovenfor tilskuddsmottakere sorn bryter 
tilskuddsregelverket, og at omsetningsleddene har en rolle i tilskuddsfonnidlingen. 

Forslaget i del IV bygger p% et anske om A rydde opp i regelverket ved % oppheve lover sorn 
har blitt uaktuelle p i  grunn av samfunnsutviklingen eller sorn har mistet sin reelle funksjon av 
andre hsaker. 

Andre forhold sorn departementet vurderer er: 
Om fradeling av bygninger sorn ligger i eller naer tunet p% eiendommen fortsatt bsr 
omfattes av delingsforbud. 
Om kornmunene skal f"a mulighet ti1 % fastsette lokal forskrift, eller om det bar 
innarbeides endringer i plan- og bygningslovens bestemmelser slik at kornmunene kan 
fastsette besternmelser i arealplanen. 

oppheve oreigningsadgangen i forbindelse rned husmanns- og bygselbruk. 

I forbindelse rned bringen ber departementet sarlia om harinqsinstansenes s w  v% falgende: 
Bar det fastsettes en plikt ti1 % sake samtykke ti1 deling dersom fradelingen gjelder 
bygninger sorn ligger i eller naer tunet p% eiendommen? Skal den fiarntidige 
lovhjemmelen vedrarende plikt om i sake delingssamtykke dersom fradelingen gjelder 
bygninger sorn ligger i tun eller na r  tunet p i  eiendommen vzere tilnaennet lik 
gjeldende delingsforbud, eller er det bare i tilfeller rned eiendommer rned et visst 
driftsomfang eller visse driftsformer det skal sakes om delingssamtykke? 
Skal det fastsettes unntak fra delingsfriheten, m i  det tas stilling ti1 hva det innebzerer at 
en bygning ligger i eller naer tunet. Dette sparsm%let kan vzere vanskelig % lase i en 
presis rettsregel rned mindre det blir fastsatt en bestemt metergrense m%lt enten fra 
noen av driftsbygningene eller fi-a viningshuset. Hva er kommunens syn p& 
metergrense, og har kommunen ev. forslag ti1 andre miiter % avgrense tunomrgdet pa? 
Bar forslaget ti1 opphevning av delingsforbudet i jordloven fare ti1 en endring i plan- 
og bygningsloven slik at kornmunen i arealplanen kan fastsette forutsetninger om 
eiendomsforhold, tomtegrenser, driftsmessige forhold og liknende? 
Hvis kommunene skal kunne velge om de vil fastsette egen forskrift, m& kommunene 
ta stilling ti1 hvilket omrhde forskriften bar gjelde for, og klargjare hvilket syn de 
ansker % ta vare p i  ved innfixing av forskrift og hvilke konsekvenser en saerlig tar 
sikte p i  % unngii. B0r for eksempel plikten om % sake deling gjelde for s% "smii" 
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eiendommer sorn gjeldende forbud mot deling er knyttet til, eller bsr ssknadsplikten 
knyttes ti1 noe starre eiendommer, for eksempel ti1 eiendommer over grensa for 
konsesjonsplikt etter konsesjonsloven 4 4 fsrste ledd nr. 4? 

Litt om kommunens bakgrunn for i avgi heringsuttalelse: 
Landbrukseiendommene i Nordre Land har en stor variasjon innen bruksstruktur og 
produksjoner. Husdyrhold er fortsatt dominerende produksjon i jordbruket. Men heller ikke 
viir kommune har vart forskinet fia i fslge fsringene i den nasjonale landbrukspolitikken, pii 
godt og vondt. I lspet av de siste iirene har kommunen hatt flere saker sorn har medfsrt 
endringer i bruksstruktur, gjennom blant annet salg av eiendommer som tilleggsjord og 
fradeling av bebyggelse med tun fra slike eiendommer sorn opphorer sorn selvstendige bruk. 
Vi fir stadig farre og storre bruksenheter, og utviklingen fortsetter. 

Pii mstet ti1 hovedutvalg for landbruk, miljs og teknisk den 1. september d. ii. ble det orientert 
om de foreslgtte endringene i jordloven, og hovedutvalget vedtok at Nordre Land skal avgi 
hsringsuttalelse, mye pii bakgrunn av at kommunen "fsler presset" med et stadig skende 
antall saker hvor det foreslis "utradisjonelle lmninger". Eksempler sorn kan nevnes er 
oppsplitting av eiendommer for i ivareta alle barna, deling av deler av eiendommen ut fra 
skonomiske forhold s i  vel sorn bruksrasjonaliserende hensyn, samt deling av bygninger, tun 
eller tun med noe jord og skog rundt ti1 boligformil og smibruk. 

Vurdering: 

Siden departementet har bedt spesielt om tilbakemelding p i  noen momenter, er det naturlig i 
fokusere farst og fremst pii disse i en hringsuttalelse. 

1. Om fradeling av bygninger sorn ligger i eller naer tun - behov for fradelingssamtykke 
etter jordloven? 
Nir det er tatt en beslutning om i fradele en landbrukseiendoms bebyggelse med tun skal en 
vare klar over at det i praksis vil si at bruket legges ned, i hvert fall sorn selvstendig 
bruksenhet. N&r bebyggelsen er fradelt har en fjernet muligheten for folk ti1 i komme og 
bosette seg og selv st% for driften p i  eiendommen. 

Kommunens holdning og praksis sii langt har vart at fradeling av bygninger i eller na r  tun, 
eller hele gardsbebyggelsen, kan skje sii sant det ogsi er avklart at jord- og skogbruksarealene, 
"restarealene", skal legges ti1 en aktiv naboeiendom slik at en oppnhr bbrusrasjonalisering. 
Niir det ligger fare slike forslag ti1 lssninger oppniir kommunen bide at aktive bruk styrkes 
mht driftsgrunnlag og bosetting, og sorn regel ogsi bosetting i det fradelte huset eller tunet. I 
motsatt fall har kommunen pleid ii avslg slike ssknader. Likeledes har det vart praksis i 
behandle ssknader om fradeling av bolighus - "kirbygninger" - fra svrige tun individuelt, 
dvs. ut fra blant annet eiendommens driftstype og - omfang og behov for bygningen. 

Kommunen har forst%else for de okonomiske forholdene sorn ofte ligger ti1 grunn nir det 
forekommer snske om i dele fra bygninger, men den har like fullt tilstrebet i foreta en faglig 
vurdering i hver enkelt sak, ut fra jordlovens formilsparagraf. Formiilsparagrafen sier bdde at 
arealressursene bar disponeres p% en miite sorn gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut fra 
samfunnsutviklingen i omriidet, og at en samfunnsgagnlig bruk innebarer at en tar hensyn ti1 
at ressursene skal disponeres ut fra framtidige generasjoners behov. 
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Slik jordloven 5 12 foreligger, er det i dag en stor mulighet ti1 i bruke skjernn og vurdere hver 
sak for seg, ut fi-a de forutsetningene sorn foreligger. A kategorisere eiendommers muligheter 
ti1 i dele fia bebyggelse ut fi-a stmrelse, metergrense, atkomst eller liknende ser kommunen for 
seg % ikke vzre noe godt alternativ ti1 gjeldende delingsbestemrnelser. At den enkelte eier og 
forvalter av landbrukseiendom selv skal foreta vurdering av behovet for bebyggelsen p i  
eiendommen skal ikke undervurderes, men perspektivet ut fra den enkeltes interesser kan bli 
kortsiktig. 

Hvis delingsforbudet i jordloven 5 12 endres, bar det fortsatt st% ved lag at det m5 serkes om 
delingssamtykke n%r det gjelder bygninger sorn ligger i eller nz r  tunet p i  eiendommen. 

2. Om plan- og bygningsloven ber endres slik at ulike forutsetninger ivaretas i 
arealplanens bestemmelser som en kompensasjon for oppheving av det generelle 
delingsforbudet? 
Det er en naturlig konsekvens av eventuell oppheving av delingsforbudet i jordloven fj 12 at 
forhold knyttet ti1 eiendomsstrukturen i landbruket sannsynligvis m5 reguleres p% andre miter, 
og at det da er naturlig i se hen ti1 arealplanen. Ved i innferre flere bestemmelser i planen vil 
det sannsynligvis medferre en "tyngre" planprosess, da en da blant annet vil vzre avhengig av 
i foreta flere kartlegginger. Her har kommunen allerede et godt grunnlag gjennom de 
registreringsarbeidene sorn er gjort nir det gjelder blant annet biologisk mangfold og 
kulturlandskap, men det m i  like fullt tas noen beslutninger om hvilke omrider det skal vzre 
"streng praksis" og i hvilke omrider det skal vzre "mindre streng praksis" ut fra "verdien" av 
omridet sorn landbruksomride i produksjonssyemed eller ut fra kulturlandskapsmessige 
hensyn. 

Det at endringsforslaget innebzrer at en ikke lenger vil trenge delingssamtykke nir skog eller 
amen utmark skal deles fra en eiendom vil antakelig vare et forhold sorn fortsatt berr 
reguleres, og da kanskje gjennom en vurdering foretatt i arealplanen. Som under drerftingen av 
fradeling av bebyggelse, mener kommunen at det vil vzre lite fi-arntidsrettet i ipne opp for at 
skog og utmark skal kunne deles fi-a uten noen form for krav om jordlovsvurdering. Skog og 
utmark har ti1 alle tider utgjort en viktig ressurs for kombinasjonsbrukene, og selv om en eier 
og forvalter av en landbrukseiendom i dag kan mene at det for ham eller heme kan vare bide 
rasjonelt og erkonomisk i dele fia - "frigjerre" - slike ressurser Era eiendommen, kan ham eller 
hennes etterkommere vzre av en amen oppfatning. En slik ipning i loven vil derfor kunne s l i  
i hjel prinsippet om i styrke driftsenhetene i landbruket vel s i  mye sorn at den skal kunne 
stimulere ti1 nettopp det. Et annet forhold er at kapitalsterke personer kan komme inn % 
erverve skog- og utmarksarealer slik at en av den grunn ikke oppnir at eiendommene i 
omridet sorn har behov for i styrke driftsgrunnlaget sitt f i r  ervervet disse eiendommene sorn 
tilleggsj ord. 

Kommunen mener at dersom delingsforbudet oppheves slik det er foreslitt, berr en gjennom 
plan- og bygningsloven ivareta sterrre del av forvaltningen av landbruksarealene. 

3. Kommunens syn p l  innfering av forskrift og dennes innhold og omfang: 
Innferring av forskrift slik det foreligger forslag om her vil kunne bli en reel1 erstatning for en 
del kommuner sorn er uenige i endringsforslagene sorn foreligger - men et mindre reelt 
alternativ for andre kommuner, pga. blant annet kapasitet mht 5 utforme og ferlge opp en slik 
forskrift. Innferring av en slik forskrift vil i hvert fall ikke kunne garantere at de nasjonale 
ferringene for strukturutviklingen i landbruket vil bli fulgt opp i det ganske land. Hvordan 
kommunene vil gnpe en slik forskrift an vil ikke bare variere mellom fylker, men ogs% 
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mellom kommuner. Det er ogsi p n n  ti1 % sparre om hvilken hensikt det har 5 ipne for at 
kommunene kan utarbeide forskrifter sorn kan komme ti1 i inneha de samme prinsippene sorn 
gjeldende 5 12 i jordloven. Er det da riktig i endre jordloven 5 12 i slik utstrekning sorn en f"ar 
inntrykk av gjennom hsringsnotatet, hvis det innebaerer at kommuner sorn "kompensasjon" 
kan utarbeide egne forskrifter? 

4. Kommentarer ti1 andre forhold sorn er vurdert endret: 
Kommunen mener at det fortsatt kan vaere grunnlag for at det er nadvendig i sake om 
delingssamtykke dersom dyrket eller dyrkbar jord farst er godkjent omdisponert etter 
jordloven 9. Et ipenbart eksempel er fradeling av bolighus nr. 2 - "kirbygningen". Ifalge 
gjeldende jordlov ligger det relativt klare kriterier ti1 grunn for i vurdere om det er behov for i 
omdisponere areal ti1 hus nr. 2 p i  en landbrukseiendom. Hvis det farst er konkludert rned at 
det bar gis omdisponeringstillatelse ti1 en bolig ti1 p i  en landbrukseiendom, er det uheldig om 
det blir en automatikk i at huset etter noen f"a i r  kan fi-adeles. 

Nir fradeling av dyrket jord gjelder jord sorn skal selges sorn tilleggsjord ti1 et annet bruk i 
drift, foreligger det i det fleste tilfeller relativt iipenbare fordeler rned en slik laming; enten 
kan det ligge svart godt ti1 arronderingsmessig for et slikt salg, eller det er slik at erverver av 
arealet har drevet jorda sorn skal fradeles i flere i r  sarnmen rned egen eiendom. Det er ofte 
slik at leiejord ikke fnlges opp tilsvarende mye sorn eid jord n k  det gjelder investeringer i 
grafting, kalking og liknende. I tillegg ti1 at produksjonsniviet ikke blir optimalt, kan dette 
fare ti1 at blaute partier settes igjen og etter hvert gror att. Dersom mer leiejord blir eid av 
bruker, kan det ferre ti1 at det foretas mer investeringer i den dyrkede jorda, noe sorn vil g a p e  
b5de produksjonsniviet og kulturlandskapet p i  sikt. I slike tilfeller er det sannsynligvis 
form5lstjenlig at det ikke er nadvendig i sake om delingssamtykke. I de fleste tilfeller vil en 
overdragelse av dyrket jord sorn tilleggsjord medfare konsesjonsbehandling, og da blir 
ervervet vurdert i den sammenheng. Kommunen er derfor positiv ti1 at nir dyrket jord skal 
selges sorn tilleggsjord skal det ikke vaere nadvendig rned fradelingssamtykke etter jordloven. 

I mange kommuner er landbruksmyndighetene i dag organisert i tett samarbeid rned plan- og 
bygningsmyndighetene og oppmilingsmyndighetene. Det bar derfor ikke by p5 store 
problemer at kontrollen av om omserkt deling er omfattet av plikt ti1 i srake samtykke etter 
jordloven skal kunne gjennomfmes i forbindelse rned kommunen sin behandling av sak om 
deling og oppmiling etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven og ny lov om 
eiendomsregistrering. 

Kommunen har ingen merknader ti1 lovene sorn er vurdert fjernet. 

Oppsummering: 

Ut fra kommunens vurdering av departementets forslag ti1 lovendringene, gis falgende 
tilbakemelding ti1 de nasjonale landbruksmyndighetene: 

1. Nordre Land kommune er uenig i at det generelle forbudet mot i dele 
landbrukseiendom blir opphevet. I dette ligger farlgende: 

a. Kommunen mener at det fortsatt m& kreves delingssamtykke etter jordloven f j  
12 nir skog og utmark er sakt fradelt, dvs. i tilfeller der jord- og 
skogbruksloven gjelder for slike omrider i planer. 

b. Kommunen mener at det fortsatt m i  kreves delingssamtykke etter jordloven f j  
12 n5r det er gitt omdisponeringstillatelse etter jordloven 9. 
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c. Kommunen mener at det fortsatt m i  kreves delingssarntykke etter jordloven 5 

12 nir fiadelingen gjelder bygninger sorn ligger i eller na r  tunet p i  
eiendommen. 

2. Nordre Land kommune mener at dersom fradeling av dyrket jord gjelder jord sorn skal 
selges sorn tilleggsjord ti1 et annet bruk i drift, skal det ikke vare nradvendig i sske om 
delingssamtykke etter jordloven 5 12. 

3. Nordre Land kommune mener at dersom foreslitte lovendring trer i haf t  i sin helhet, 
m i  det fortrinnsvis innarbeides endringer i bestemmelsene i plan- og bygningsloven 
slik at kommunene kan fastsette bestemmelser i arealplan. 

4. Nordre Land kommune mener at kontroll av om omsrakt deling er omfattet av plikt ti1 i 
srake om samtykke etter jordloven skal kunne gjennomfrares i forbindelse med 
kommunens behandling av sak om deling og oppmiling etter bestemmelsene i plan- 
og bygningsloven og ny lov om eiendomsregistrering. 

Administrasjonens innstilling: 

Ridmannen vil ride hovedutvalg for landbruk, miljs og teknisk ti1 i fatte slikt vedtak: 

Nordre Land kommune ved hovedutvalg for landbruk, miljra og teknisk, avgir fralgende 
hsringsuttalelse nir det gjelder Det Kongelige Landbruks- og Matdepartement sitt forslag ti1 
endring av jordloven m. v. : 

1. Nordre Land kommune er uenig i at det generelle forbudet mot i dele 
landbrukseiendom blir opphevet. I dette ligger falgende: 

a. Kommunen mener at det fortsatt m i  kreves delingssamtykke etter jordloven 5 
12 nir skog og utmark er srakt fradelt, dvs. i tilfeller der jord- og 
skogbruksloven gjelder for slike orndtder i planer. 

b. Kommunen mener at det fortsatt m i  kreves delingssamtykke etter jordloven 5 
12 nir det er gitt omdisponeringstillatelse etter jordloven 5 9. 

c. Kommunen mener at det fortsatt m i  kreves delingssamtykke etter jordloven 5 
12 nir fi-adelingen gjelder bygninger sorn ligger i eller na r  tunet p i  
ei endommen. 

2. Nordre Land kommune mener at dersom fi-adeling av dyrket jord gjelder jord sorn skal 
selges sorn tilleggsjord ti1 et annet bruk i drift, skal det ikke vare nradvendig i sake om 
delingssamtykke etter jordloven 5 12. 

3. Nordre Land kommune mener at dersom foreslgtte lovendring trer i haf t  i sin helhet, 
m i  det fortrinnsvis innarbeides endringer i bestemmelsene i plan- og bygningsloven 
slik at kommunene kan fastsette bestemmelser i arealplan. 

4. Nordre Land kommune mener at kontroll av om omsrakt deling er omfattet av plikt ti1 A 
soke om samtykke etter jordloven skal kunne gjennomf~res i forbindelse med 
kommunens behandling av sak om deling og oppmiling etter bestemmelsene i plan- 
og bygningsloven og ny lov om eiendomsregistrering. 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 27. september 2005 

Aage Sandlie 
Ass. Ridmann Merete Glorvigen 

j ordbrukssj ef 
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Behandling i Hovedutvalg for landbruk, miljlr og teknisk : 

Vedtak: 

Nordre Land kommune ved hovedutvalg for landbruk, miljar og teknisk, avgir fslgende 
bringsuttalelse nAr det gjelder Det Kongelige Landbruks- og Matdepartement sitt forslag ti1 
endring av jordloven m. v. : 

1. Nordre Land kommune er uenig i at det generelle forbudet mot i dele 
landbrukseiendom blir opphevet. I dette ligger fslgende: 

a. Kommunen mener at det fortsatt m i  kreves delingssamtykke etter jordloven 5 
12 nir skog og utmark er sskt fiadelt, dvs. i tilfeller der jord- og 
skogbruksloven gjelder for slike omrider i planer. 

b. Kommunen mener at det fortsatt m i  kreves delingssamtykke etter jordloven 5 
12 nhr det er gitt omdisponeringstillatelse etter jordloven ij 9. 

c. Kommunen mener at det fortsatt m i  kreves delingssamtykke etter jordloven 5 
12 nhr fradelingen gjelder bygninger som ligger i eller naer tunet p i  
eiendommen. 

2. Nordre Land kommune mener at dersom fradeling av dyrket jord gjelder jord som skal 
selges som tilleggsjord ti1 et annet bmk i drift, skal det ikke viere mdvendig i sske om 
delingssamtykke etter jordloven 5 12. 

3. Nordre Land kommune mener at dersom foresliitte lovendring trer i ha f t  i sin helhet, 
m i  det fortrinnsvis innarbeides endringer i bestemmelsene i plan- og bygningsloven 
slik at kommunene kan fastsette bestemmelser i arealplan. 

4. Nordre Land kommune mener at kontroll av om omsskt deling er omfattet av plikt ti1 % 
sske om samtykke etter jordloven skal kunne gjennomfsres i forbindelse med 
kommunens behandling av sak om deling og oppmiling etter bestemmelsene i plan- 
og bygningsloven og ny lov om eiendomsregistrering. 

Rett utskrift: 
1 1. oktober 2005 


