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Del I. Deling. 
I ksringsnotatet er det gjort rede for behovet for endring. 
Det henvises ti1 St.prop.nr.l(2004-2005) hvor det er opplistet noen sarlige delmfil sorn har 
sammenheng rned lovreglene om deling. 

Eiendomspolitikken skal vare fleksibel, og at politikken skal stratte opp mot ei utvikling mot 
starre eiendornmer sorn grunnlag for aka og mer effektiv landbruks- og tjenesteproduksjon. 
Det legges ti1 rette for de sorn ansker fi bo pa et gardsbruk, men sorn ikke henter inntekta fia 
tradisjonelt landbruk. Innbyggeme skal gis frihet ti1 3 velge hvordan de vil bo i distrikta. 
Politikken skal samtidig ta vare pii dyrka og dyrkbar jord, ta vare pi% kulturlandskapet og 
unngB uheldige drifismessige lasninger. 

Det henvises videre ti1 formklet rned jordloven, hvordan delingsforbudet virker, og i henhold 
ti1 eierens sine interesser veier opp mot vedtatte arealplaner. 

Reglene bar legge ti1 rette for en politikk sorn statter under en utvikling mot starre 
eiendornmer, og legge ti1 rette for en bosetting ti1 de sorn henter inntekta fi-a annet enn 
tradisjonelt landbruk. 

Departementet legger ti1 grunn at en oppheving av delingsforbudet kan legge ti1 rette for 
endringer i eier- og bruksforhold sorn er mer i samsvar rned gjeldende landbrukspolitikk. En 
oppheving kan fsre ti1 at flere f%r kjspe tilleggsjord, og binde opp mindre ressurser i det 
offentlige. 

Departementet lister opp falgende moment: 
- Oppheving av delingsforbudet kan medvirke ti1 0kt bosetting 
- Oppheving av delingsforbudet kan stimulere naringsutviklinga og medvirke ti1 ansket 

endring og bruksstruktur 
- Oppheving av delingsforbudet kan far ti1 forenkling 
- Behovet for unntak fi-a delingsfriheten ved fiadeling av dyrka mark 

Departementet endrings forslag. 
Departementet foreslh at det generelle forbudet mot 5 dele landbrukseiendom blir opphevet 
samtidig sorn det blir fastsatt regler om B sake delingssamtykke der det er behov for offentlig 
kontroll rned delinga, for eksempel ved fradeling av dyrket jord. 

Departementet foreslh at eieren mfi sake samtykke ti1 deling eller fiadeling av dyrka jord rned 
mindre det er gitt samtykke ti1 omdisponering etter jordlovens tj 9, eller der fiadelinga geld 
jord sorn skal selges sorn tilleggsjord ti1 et annet bruk i drift. 

Departementet vurderer om det bm gjrares unntak fra delingsfiiheten dersom fradelinga 
gjelder bygninger sorn ligger i eller i nmheten av tunet pB eiendommen. 

Det er ikke behov fi-a delingsfriheten etter jordloven for 3 sihe etterleving av eksisterende 
planer. Plan og bygningsloven er sentral lov for stynng av arealbruk og byggesaksbehandling. 

Departementet vurderer om kommunene bar fZi mulighet ti1 6. fastsette lokal forskrift rned 
utvida plikt ti1 B sake deling ut fi-a lokale forhold og prioriteringer, eller om det bar 
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innarbeides endringer i reglene i plan- og bygningsloven slik at kornmunen kan fastsette regler 
ti1 arealplanen. 

Del 11. Frivillig statlig kiep og oreigning av tilleggsiord med mer. 
Departementet ser at det ikke lenger er mdvendig og naturlig at staten skal ha en rolle i kjrap 
og formidling av eiendommer, og foreslk Pi oppheve ordninga med fivillig kjrap av 
tilleggsjord og ekspropriasjon(oreigning), j fi. jordlovens 5 5 6,8,13 og 16. 

Del III.Tilskuddsferesegna, iordlovens 6 18 

Del IV, Oppheving av ulik lover. 

Saksvurdering: 
Uttalelsen retter seg mot del I, delingsbestemmelsen i jordloven. 

Del I. Delina 
Administrasjonen i Ibros kornmune, landbruksavdelingen, mener at delingsforbudet ikke brar 
oppheves slik Departementet foreslh. Dette betyr at jordlovens 5 12 ikke endres slik sorn 
foreslPitt. 

Begrunnelsen for dette er: 
Delingsforbudet har etter administrasjonens vurdering virket etter sin hensikt. 
Det legges vekt p% fdgende forhold: 

Eiendomsstruktur. 
Det henvises ti1 jordlovens 5 1, formA1. 
NPivarende jordlov har i et atall av saker ikke lagt hindringer i veien for % fradele tilleggsjord 
for salg ti1 bruk i drift. Politikken har ikke vart ti1 hinder for ei utvikling mot starre 
eiendommer sorn grunnlag for aka og mer effektiv landbruksproduksjon. 

Eksempel p% dette er 5 fradele bygningene p% eiendommen, for deretter Pi selge 
resteiendornmen sorn tilleggsjord. I de fleste tilfeller har det vaert fradelt en rimelig stor tomt 
rundt bygningene, slik at dette har vaert tjenelig for en ransket eiendomsstruktur. Bygningene 
har dermed blitt tilgjengelig for de sorn ransker Pi bo ute i distriktene. 

En oppheving av delingsforbudet vil neppe pAskynde bosettinga i distrikta, idet det har vaert 
rimelig greit med denne type fi-adelinger. 

S jd  om aktive landbruksforetak har blitt redusert, betyr dette ikke at naringsutviklinga har 
blitt stimulert. Det er andre forhold sorn bestemmer naringsutvikling i distriktene. 

Driftsmessige vurderinger. 
En fradeling av arealer krever ogsPi en vurdering ut fia driftsmessige forhold, for eksempel 
ulemper i forhold ti1 landbruksbebyggelse og jordbruksarealer 0.1. Dersom delingsforbudet 
blir opphevet, vil en slik vurdering ikke bli gjort. Ut fra praksis er det ikke alle grunneiere sorn 
vurdere slike forhold. 
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Kulturlandskapet 
Ved fiadelingssarknader, skal ogsk hensynet ti1 kulturlandskapet vurderes. 

Areal~laner. 
Fradelingssaker skal ogs% behandles etter plan- og bygningsloven, og vurderes opp mot 
gjeldende planer for arealbruken i ornradet. Arealdelen i kommuneplanen bli viktig i denne 
sammenheng. 
Oppheving av delingsforbudet vil fsre ti1 dike vurderinger. Avglarrelse av delingssaker er 
tillagt kommunene, og det er et nzrt samarbeid mellom behandling etter plan- og 
bygningsloven og jordloven. Fravaer av behandling etter jordloven vil svekke de vurderinger 
som er nnrdvendig for B f"a ti1 en helhetlig avgjarrelse. 

Fradeling av bvgninger, salg av resteiendom. 
I de siste Ara har dette vart en vanlig praksis. Dette har fsrt ti1 en endring av 
eiendomsstrukturen i retning av det som er msket politikk. Tomtestarrrelse, adkomst og 
lignende har blitt vurdert b%de av landbruksmyndighet og behandling etter plan- og 
bygningsloven. Jordskifte har ofte blitt nyttet i slike saker. Etter administrasjonens vurdering 
har det av stor betydning at slike saker vurderes ut fra jordlovens § 12. 

Dvrket mark 
Departementet foreslk at det generelle forbudet mot % dele landbrukseiendom blir opphevet 
samtidig som det blir fastsatt regler om % sarke delingssamtykke der det er behov for offentlig 
kontroll med delinga, for eksempel ved fi-adeling av dyrka jord. 

Forslaget vil farre ti1 at kommunen ikke gjennom behandling av delingssaker kan pkvirke 
strukturen i skog og utmark. Dette vil igjen fsre ti1 mange urasjonelle enheter i utrnarka, som 
igjen vil virke mot sin hensikt vedr. eiendomsstrukturen. Utviklingen vil ikke gfi i arnsket 
retning. 

Lokale regler. 
Departementet vurder om kornmunen bar fa mulighet ti1 % utforme lokal forskrifl med utvida 
plikt ti1 % sarke samtykke ti1 deling ut fia lokale forhold og prioriteringer, eller om det bsr 
innarbeides endringer i bestemmelsene i plan- og bygningsloven slik at kornmunen kan 
fastsette bestemmelser ti1 arealplan. 

I praksis vil dette si at delingsforbudet blir opprettholdt. Kornmunen vil imidlertid f3 bedre 
mulighet ti1 % styre landbruks- og arealpolitikken. Dermed kan lokaldemokratiet styrkes ved at 
kommunen s jd  i stor grad kan styre utviklingen i arnsket retning. 

Dette er et moment som trekker i retning at delingsforbudet bar oppheves. 

Andre forhold. 
Det er i de fleste tilfeller knyttet visse rettigheter ti1 den enkelte eiendom. Dette kan kort 
oppsummeres: 

- Beiterettighet knyttet ti1 det enkelte gnr./bnr. 
- Jakt- og fiskerett 
- Slktterett 
- Andre rettigheter 
- Heftelser p% eiendommen 
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Ved fiadeling av arealer m i  den enkelte undersske om ulike rettigheter hviler p% 
eiendommen. Jordskifieretten har kompetanse p& dette omrhdet, og kommunene sitter inne 
med opplysninger om dette. Dersom delingsforbudet blir opphevet, m i  det inn i 
bestemmelsene forhold som har med ulike rettigheter. Selv om jakt- og fiskerettigheter f~lger  
eiendommen, m i  dette avklares. 

Hefielser p i  eiendommen kan vare pengeheftelser, veirettigheter, vann, adkomst og lignende. 
Slike forhold m i  avklares ved fradeling av arealer. 

Del 11. Frivillig statlig kiep og oreigning av tilleg~siord med mer. 
Administrasjonen er enig i Departementets forslag 

Del III.Tilskuddsferesegna, jordlovens 4 18 
Ingen merknader ti1 dette. 

Del IV, Oppheving av ulik lover. 
Ingen merknader ti1 dette. 

Innstilling: 
Hovedutvalget for landbruk, plan og miljs slutter seg ti1 administrasjonens saksvurdering, og 
avgir med dette uttales ti1 br ing  om endringer ti1 jordloven. 

Behandling i Hovedutvalg for landbruk, plan og milje 13.10.2005: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Hovedutvalg for landbruk, plan og rnilje 13.10.2005: 
Hovedutvalget for landbruk, plan og milje, slutter seg ti1 administrasjonens saksvurdering, og 
avgir med dette uttalelse ti1 br ing om endringer ti1 jordloven. 

RETT UTSKIUFT 
mros, den 17.10.2005 R ~ ~ o s  kommune 

$ i t~es tczc /  Landbruksavdeling 
Brit Testad 
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