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Ovennevnte sak, nr. 033105 ble fremlagt tit behandling i Flekkefjord landbruksnemnds mate 
den 18. oktober 2005, hvor det ble fattet flalgende vedtak: 

Landbruksnemnda (kommunen) slutter seg ti1 radmannens vurderinger. 
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H0ringsuttalelse - forslag ti1 endringer i jordloven 

Saksdokumenter: 
Nr T Dok.dato AvsenderIMottaker Tittel 

1 1 30.06.2005 Det kgl. landbruks- og Harringsbrev - Forslag ti1 diverse 
matdepartement endringar i jordlova mv 

vedtak: 

Landbruksnemnda (kommunen) slutter seg ti1 ridmannens vurderinger. 

Saksopplysninger: 
Landbruks- og matdepartementet inviterer med dette ti1 a gi uttalelse ti1 farlgende 
forslag ti1 lovendringer: 

- oppheving av delingsforbudet i jordlovens 5 12 
- oppheving av bestemmelser om statlig kjarp av tilleggsjord og bestemmelser 

om ekspropriasjon 
- tilskuddsordningen 
- oppheving av diverse uaktuelt lovverk 

Fristen for a komme med uttalelse er satt ti1 1. november 2005. 

Kort om qieldende rett og forslaqet ti1 endringer: 

Etter dagens ordning inneholder jordlovens § 12 et generelt forbud mot deling, som 
det kan dispenseres fra dersom en del forutsetninger er oppfylt. Vilkiret for 6 
dispensere er at det enten foreligger samfunnsinteresser av stor vekt eller at 
delingen er forsvarlig av hensyn ti1 eiendommens avkastningsevne. I tillegg ma det 
vurderes hvorvidt delingen vil medfefre drifts- eller miljefmessige ulemper, hensynet ti1 
kulturlandskapet og vedtatte planer etter plan- og bygningsloven. 



Departementet foreslar 5 endre regelen slik at det bare er plikt ti1 a srake 
delingstillatelse nar det gjelder fradeling av dyrka jord. All annen deling vil ikke v m e  
betinget av delingssamtykke fra landbruksmyndighetene dersom forslaget blir 
vedtatt. 

I forslaget er det to unntak fra plikten ti1 5 srake deling. Dette gjelder jord sorn er tillatt 
omdisponert og jord sorn skal selges sorn tilleggsjord. 

I tillegg vurderer departementet om det brar gjrares unntak fra delingsfriheten for 
sraknader om fradeling av bygninger sorn ligger i eller i n ~ r h e t e n  av tunet pa 
eiendommen. 

Radmannens vurdering: 

Fradelinq av skog og utmark: 

Forslaget ti1 oppheving av delingsforbudet i jordlovens § 12 inneb~rer  at det ikke vil 
vere nerdvendig a srake delingssamtykke dersom eier ransker 5 fradele skog og 
utmark. Departementets hovedbegrunnelse for dette er: 
Departementet trur at skog og utmark i dei fleste have vil verta self som tilleggsareal 
fordi dette vil Vera den mest aktuelle og lannsame laysinga. I dei tilfella eigarane 
velgjer andre laysingar, vil det truleg Vera fordi arealet kan nyttast t.d. ti1 annan 
nzringsverkemd. 

Med bakgrunn i tidligere delingssaker i Flekkefjord kommune har radmannen liten tro 
pa at skog og utmark i hovedsak vil bli solgt sorn tilleggsareal ti1 nabobruk i drift, slik 
departementet har lagt ti1 grunn. I de sakene skog sakes delt for a selges sorn 
tilleggsareal er delingssamtykke stor sett gitt ti1 dette formil. Det er derfor lite sorn 
tyder pa at en endring av regelverket vil fare ti1 at flere eiendommer vil bli solgt sorn 
tilleggsareal. Det heller ikke grunnlag for 2 si at det oppnis en hrayere kjrapesum for 
skogen, dersom arealet selges sorn tilleggsareal. Grunneiere sorn ransker i kjrape 
tilleggsareal blir ofte overbydd av kjrapere sorn ikke har tilknytning ti1 
landbrukseiendom fra ferr og sorn ransker arealet ti1 fritidsbruk og da i frarste rekke ti1 
jakt. 

En god del av delingsserknadene kommer sorn ledd i arveoppgjrar og opplrasning av 
sameie. Sameierne ernsker a dele eiendommen slik at de kan eie hver sin del, ofte 
uten at de har konkrete planer om drift p i  den delen de skal overta. Dette er 
sraknader sorn i all hovedsak blir avslatt etter gjeldende regelverk. Oppheves 
delingsforbudet vil det medfrare en ukontrollerbar oppdeling av eiendommer sorn kan 
gi grunnlag for rasjonell utnyttelse. Eiendommene i Flekkefjord er fra frar av sma og 
den foreslatte regelendringen vil gjrare det enda vanskeligere a fa ti1 en rasjonell 
utnyttelse, b1.a. med hensyn ti1 skogsdrift og ja ktutravelse. 

Dyrka iord oq landbrukets kulturlandskap: 

Departementet forslar at eigaren ma sake samtykke ti1 deling eller fradeling av dyrka 
jord med mindre det er gitt samtykke ti1 omdisponering etterjordlova 9 9, eller der 
fr6delinga gjeld jord som skal seljast som tilleggsjord ti1 eit anna bruk i drift. 

Radmannen kan ikke se at det er behov for 5 endre bestemmelsen. Sraknader om 
fradeling av dyrka jord sorn skal selges sorn tilleggsareal ti1 annet bruk i drift blir 



sjelden avslitt, all den tid det gir en god ressursutnyttelse. Unntaket m i  i tilfelle vaere 
serknader om fradeling av den dyrka jorda fra bruk rned godt ressursgrunnlag ti1 bruk 
rned svak drift. 

Blir forslaget ti1 departementet vedtatt vil dyrka jord, hvor det er gitt 
omdisponeringstillatelse, kunne deles fritt uten kontroll fra landbruksmyndighetene. 
Slike omdisponeringer gjelder ofte for arealer sorn inngir i eiendommens 
inntektsgrunnlag, for eksempel grusuttak, arealer for produksjon av juletrzr og 
pyntegrant, bygninger sorn brukes i girdsturisme m.m. Flekkefjord kommune mener 
derfor at jord sorn er tillatt omdisponert etter jordlovens § 9 fortsatt m i  omfattes av 
delingsforbudet. 

Fradelinq av bvqninaer: 

Depattementet vurderer om det berr gjerast unntak fra delingsfridomen dersom 
fradelinga gjeld bygningar sorn ligg i eller ner tunet pa eigedomen. 

Bygningene representerer sorn oftest en viktig ressurs p i  landbrukseiendommer. De 
er viktig i drifta og sorn boplass og de er kostnadskrevende 5 ferre opp. Fradeling av 
bygningene har i sa mi te  naer sammenheng rned ressursgrunnlaget ti1 
eiendommene. 
Fradeling av bygningene i eller naer tunet kan medferre uheldige konsekvenser for 
drifta av eiendommen i form av farlig trafikk, stay- og luktproblemer m.m. Er den 
fradelte tomta plassert naer driftsbygningene kan det bli vanskelig i utnytte 
bygningene ti1 egnet formil. 
En er derfor enig i forslaget om at det b0r vere plikt ti1 A serke om tillatelse ti1 
fradeling av bygninger sorn ligger i eller naer tunet p i  eiendommen. 

Forholdet ti1 planer etter plan- oq bvgninqsloven: 

Det er ikke behov for unntak fra delingsfridomen etterjordlova for a sikre etterleving 
av eksisterende planer. 

En er enig i departementets vurdering om at en oppheving av delingsforbudet i 
jordloven ikke vil f i  saerlige konsekvenser for behandlingen etter plan- og 
bygningsloven. 

Lokal forskrift rned utvidet plikt ti1 5 sake delinq: 

Depattementet vurderer om kommunane bar fa moglegheit ti1 a fastsette lokal 
forskrifi rned utvida plikt ti1 a serkje samtykke ti1 deling ut fra lokale tilherve og 
prioriteringar, eller om det b0r innarbeidast endringar i ferresegnene i plan- og 
bygningslova slik at kommunane kan fastsette ferresegner tit arealplan. 

Flekkefjord kommune er sorn tidligere nevnt imot 2 oppheve jordlovens 
delingsforbud. Dersom endringene likevel gjennomfrares er en enig rned 
departementet i at det bar ipnes for 5 innfare lokale forskrifter. Det er da opp ti1 den 
enkelte kommune om en ernsker 5 fare kontroll rned delinger etter jordloven. 



Frivillig statlig oppkjerp og bestemmelser om ekspropriasjon: 

Bestemmelsene har ikke v a t  brukt i Flekkefjord og en har ikke merknader ti1 at disse 
faller bort. 

Tilskuddsbestemmelsene i iordlovens 5 18 oq opphevinq av diverse uaktuelt 
regelverk: 

Flekkefjord kommune har ikke merknader ti1 de forslatte endringene, hverken i 
forhold ti1 tilskuddsbestemmelsene i § 18 eller de ulike lovene som er foreslitt 
opphevet. 

Riidmannens forslag ti1 

vedtak: 

Land bru ksnemnda (kommunen) slutter seg ti1 ridmannens vurderinger. 

Behandling: 
Rsdmannens forslag ti1 innstilling ble enstemmig vedtatt. 

LAN -0 3310 5 

vedtak: 

Landbruksnemnda (kommunen) slutter seg ti1 ridmannens vurderinger. 


