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FORSLAG TIL ENDRINGER I JORDLOVA - OPPHEVING AV DELINGSFOR- 
BUDET - H0RINGSUTTALELSE FRA NORD-AURDAL KOMMUNE 

Det vises ti1 departementets hmingsbrev av 30.juni 2005. Nord-Aurdal komrnunestyre har 
behandlet saken i mate 13.0kt.2005 og fattet fnrlgende ensternmige uttalelse: 

"Nord-Aurdal kommunestyre vilfiardde at delingsforbudet i jordloven blir opphevet. 

I landbrukspolitikken har det i lung tid v ~ r t  et hovedmdl d fd stsrre og mer bm-ekraftige 
driftenheter. Det er viktig d forhindre at strukturforbedringer odelegges av 
eiendomsoppdeling. 

Det er et opplagt riktigprinsipp at eiendomspolitikken md bli merjleksibel og i sterkere grad 
vare styrt av den enkelte utsver - fordi det er eieren som er nmmest ti1 d ta stilling ti1 hva 
som er den bestefiamtidige bruken av eiendommen. Og det er opplagt et riktigprinsipp at 
det ogentlige styrer gjennom overordnede planer, og ikke gjennom behandling av 
enkeltssknader. 

Nord-Aurdal kommune mener at oppheving av delingsforbudet i jordloven ikke er noen god 
mdte d vise dime prinsippene pb. Det er i dag i svcert liten grad jordlovens bestemmelser som 
begrenser og legger unadige bdndpd eierens muligheter for d utvide eller etablere alternativ 
n~ringsutvikling pb landbrubeiendommen. De virkelige begrensninger mster utsveren her i 
plan- og bygningslovens bestemmelser om deling og omdisponering. Nbr et omrdde av 
kommunen ikke er ncermere vurdert ti1 annet enn eksisterende bruk, og dermed er utlagt ti1 
LNF, kan det bli en omstendeligprosess for eieren b fb giennomfort sine utviklingsplaner. 
Det erpraktiseringen avplan- og bygningsloven som utfia sskerens synspunkt legger 
begrensningene pd handlefiiheten. 

gi dispensasjon $-a delingsforbudet i jordloven er en smr t  enkelprosess i forhold ti1 6 
innvilge tillatelse ti1 deling etter plan- og bygningsloven. 

I Nord-Aurdal kommune har vi sver fd ssknader som kun gielder dispensasjon JFa jordlovens 
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delingsforbud. De allerfleste ghr inn under bide jordlov ogplan- og bygningslov, og en 
oppheving av $12 i jordloven vil derfor ha svczrt liten betydningph soknadsmengden. 

Departementet argumenterer for at det blir lettere h fh lagt ressurser (tilleggsarealer) ti1 de 
mest bm-ekraftige og@amtidsrettede brukene hvis delingsforbudet blir opphevet. Ipraksis 
representerer jordlovens bestemmelser i dug ingen vesentlig hindring for slik 
eiendomsoverf0ring da det er svm-t enkelt d fd tillatelse ti1 den type fornuftig disponering. 
Behandlingen av dike delingssmtnader er like mye en registrering av at de aktuelle arealene 
skal overfores ti1 ny eier, som at det er en overprming av det fornuftsmessige. 

Den mest alvorlige konsekvensen vi vil kunne fh ved ;$erne delingsforbudet i jordloven, er 
en sterk oppsplitting av skog og utmark ved eiendomsoverdragelser. Ved generasjonsskifte er 
det ofteflere awinger som hver skal ha sin del av awen. Mange onsker 4 bli eier av fast 
eiendom, og det overstyrer gjerne hva som er fornuftig eiendomsfowaltning. 
Problemstillingen i dug er gierne: - Hvem skal overta eiendommen ? Problemstillingen kan 
fort bli: - Hva sku1 hver czwing ovevtcl ? Resuliatet vil t-askt bli at hver fhr sin skogteig, og en 
brukbar landbrubeiendom kan bli odelagt ph den mhten. 

Departementet serproblemene med h splitte opp dyrka mark og onsker at det fortsatt skal 
vcere nodvendig med delingssamtykke for dike arealer. I begrunnelsen legges det storst vekt 
pH faren for omdisponering nhrparsellene kan bli liggende unyttet. Det mh oppfattes som et 
like stort problem at oppsplittingen vil gi urasjonell drift - sh sant oppdelingen ikke er ledd i 
overforing av dyrka mark som tilleggsjord ti1 nabobruk. 

Siden det fortsatt er onskelig h opprettholde delingsforbudet for dyrka mark, er det like 
naturlig h ta med dyrkbar mark, skog og utmark. Alt er ressurser ti1 den enkelte 
landbrubeiendom, og hovedmhlet med bedret struktur gielder det samlede ressursgrunnlaget. 

Dette tilsier at delingsforbudet i jordloven opprettholdes, men at de momenter som 
departementet mener taler for en fiiere adgang ti1 oppdeling, heller innarbeides i 
dispensasjonsadgangen i $1 2. 

Nord-Aurdal kommune statter subsidi~rt et forslag om d gi kommunene mulighet ti1 d 
fastsette lokal forskrift med utvidetplikt ti1 h sake samtykke ti1 deling ut@a lokale forhold og 
prioriteringer " 

Med vennlig hilsen 
For Nord-Aurdal kornmune 
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