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SAKSFRAMLEGG 

Saksbehandler: Arild Johan Monsen Arkiv: V61 &13 
Arkivsaksnr.: 05100732-002 

FORSLAG TIL ENDRINGER I JORDLOVEN - H0RING 

RIdmannens innstilling: 

Snillfjord kommune fiarir at delingsforbudet i jordloven endres. 
Det vises ti1 vurderingene i saksframlegget. 

Dersom det generelle delingsforbudet likevel blir opphevet, mB kommunene gis hjernrnel ti1 B 
innfarre lokale forskrifter med utvidet plikt ti1 B sarke samtykke ti1 deling ut fia lokale forhold og 
prioriteringer. 

For mrig har ikke kommunen merknader ti1 hmingsnotatet. 

Saksdokumenter: Vedlagt: 

I mappe: Hsringsbrev av 30.06.05 - "Forslag ti1 diverse 
endringar i jordlova mv. " Ja 

0vrige: Herringsnotat - "Endringar i jordlova m. v. " Nei 

Saksopplysninger: 

I brev av 30.06.05 inviterer Landbruks- og matdepartementet ti1 B gi uttalelser ti1 forslag ti1 
endringer i jordloven m.v. Harringsnotatet bygger b1.a. p i  arnsket om forenkling, samt at det legges 
vekt pb at det er nerdvendig A konsentrere offentlig innsats om virkemiddel som har potensiale for A 
sikre bosetting, naxingsvirksomhet, innovasjon og livskvalitet i distriktene. 

Forslagene gjelder: 
Oppheving av delingsforbudet, jordloven 5 12, del I. 
Oppheving av bestemmelser om statens kjarp av tilleggsjord og bestemmelser om 
ekspropriasj on etter j ordloven, del 11. 
Tilskuddsordningen, jordloven 5 18, del 111. 
Oppheving av noen uaktuelle lover, del IV. 

Landbruks- og matdepartementet foreslh: 
at det generelle forbudet mot B dele landbrukseiendom blir opphevet samtidig som det 
blir fastsatt regler om 5 sake delingssamtykke der det er behov for offentlig kontroll 
med delingen, for eksempel ved fiadeling av dyrka jord. 



at eieren m i  sake samtykke ti1 deling eller fradeling av dyrka jord rned mindre det er 
gitt samtykke ti1 omdisponering etter jordloven 5 9, eller der fiadelingen gjelder jord som 
skal selges som tilleggsjord ti1 et annet bruk i drift. 
at tinglysingskontrollen ved fradeling blir opphevet, og at kontroll av om delingen er 
omfattet av plikt ti1 b serke samtykke etter jordloven skal gjennomferres i forbindelse rned 
kommunens behandling av sak om deling og oppmiling etter bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven og ny lov om eiendomsregistrering. 
i awikle ordningen rned frivillig statlig kjerp for i sikre tilleggsjord (jordloven 5 6). 
i oppheve oreigningsadgangen(ekspropriasjonsadgangen etter jordloven tj 13) for b sikre 
tilleggsjord eller retter og i forbindelse rned vanhevd av jord. 

Departementet vurderer ogsb: 

om det berr dares unntak fra delingsfriheten dersom fradelingen gjelder bygninger som 
ligger i eller nar  tunet p i  eiendommen. 
om komrnunene b0r f i  mulighet ti1 b fastsette lokal forskrift rned utvidet plikt ti1 i 
serke samtykke ti1 deling ut fi-a lokale forhold og prioriteringer, eller om det berr 
imarbeides endringer i bestemmelsene i plan- og bygningsloven slik at kommunene kan 
fastsette bestemmelser i arealplan. 
b oppheve oreigningsadgangen i forbindelse rned husmanns-, bygsel- og leilendingsbruk 
(jordloven 5 14). 

Departementet foreslk dessuten A synliggjwe i jordloven 5 18 hvilke reaksjoner forvaltningen 
har adgang ti1 6 nytte overfor tilskuddsmottakere som bryter tilskuddsreglene, og at 
omsetningsleddene har en rolle i tilskuddsformidlingen. 

I tillegg ti1 dette foreslk departementet b rydde opp i regelverket ved i oppheve lover som har 
blitt uaktuelle p i  grunn av sarnfunnsutviklingen, eller som har mistet sin reelle funksjon av 
andre irsaker. 

Behovet for endringer begrunnes for mrig ved b vise ti1 St.prp. nr. 1 (2004-2005) der det er lagt 
vekt p i  at eiendomspolitikken mb vare fleksibel, og at politikken skal startte opp om en utvikling 
mot sterrre eiendommer som grunnlag for 0kt og mer effektiv landbruks- og tjenesteproduksjon. 
Politikken skal b1.a. legge ti1 rette for dem som ernsker i bo p i  et ghdsbruk, men som ikke henter 
inntekten sin fia tradisjonelt landbruk. Innbyggerne mb gis sterrre frihet ti1 b velge hvordan de vil bo 
i distriktene. 
Samtidig skal politikken ta vare pb dyrka og dyrkbar jord, ta vare p i  kulturlandskapet og 
unngb driftsmessig uheldige lersninger. 

I hsringsnotatet heter det videre at delingsforbudet bygger pb en holdning der det ikke er eieren, 
men samfunnet som er narmest ti1 b ta stilling ti1 hva som vil vzre den samfunnsmessig mest 
tjenlige framtidige bruken av eiendommen. Det hevdes videre at det nok i dag er sterrre enighet om 
at dette spsrsm~let*ofte er s i  komplekst at det rned mindre samfunnet har lagt konkrete planer for 
bruken og eierens kruk er i strid rned disse (for eksempel i strid rned vedtatte arealplaner), berr det 
vare eieren selv som har frihet ti1 i fatte dike avgjmelser. 

Ellers hevdes det at delingsbest@mmelsene kan legge w d i g e  band p i  eierens muligheter for i 
utvide eller etablere alternativ nbringsutvikling p i  landbrukseiendomrnen. Et mil for endring av 
bestemmelsene er derfor i ta bar det som oppfattes som uwdige bhd .  
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Departementet sier videre at bestemmelsene ellers barr legge ti1 rette for en politikk som ststter opp 
under en utvikling mot s t ~ r r e  eiendommer som grunnlag for skt og mer effektiv landbruks- eller 
tjenesteproduksjon, samtidig som eierne av landbrukseiendom b0r st5 over for faerre forbud niir de 
vil nytte eiendommen sin for egne formiil. Reglene bsr ogsii legge ti1 rette for at de som henter 
inntekten fra amen virksomhet enn tradisjonelt landbruk skal kunne f5 eie sm5bruk eller bo p i  
tomter i landbruksomriide. 

I hraringsnotatet heter det at oppheving av delingsforbudet kan medvirke ti1 bosetting i distriktene, 
og det hevdes at det er en viktig politisk utfordring sikre at bosettingen i distriktene ikke svekkes, 
og at det er behov for ii ta i bruk nye virkemidler for i f i  dette til. Det m i  etter dette knyttes en mer 
aktiv politikk e m  tidligere ti1 bruken av ressursene som ligger i bygningene. Bosettingen kan for 
eksempel trygges bedre ved at bygningene p5 landbrukseiendommer som er i drift, og de 
eiendornmene som ikke lenger er i aktiv drift, men som mest har verdi som bosted og fritidsbruk, 
tas i bruk i stsrre grad e m  i dag. Bosettingen kan ogsi trygges ved at en legger bedre ti1 rette for 
utvidet eller alternativ naeringsutnytting av landbrukseiendommenes arealressurser og 
bygningsmasse. 

Oppheving av delingsforbudet hevdes 5 kunne stimulere nzringsutviklingen og medvirke ti1 onsket 
endring av bruksstruktur, og det heter videre at den omstillingen som er mdvendig for ii merte disse 
utfordringene b0r bygge pfi frivillige tilpasninger der nzringsuterveren aktivt utnytter lokale 
forhold, og raskt kan tilpasse eller endre driften eller driftsomfanget sitt. Det piistiis at mange 
naringsutmere er klar over dette, og har gjort mye for i tilpasse driften innenfor nye rarnmer. 
Departementet mener at det er behov for ii endre delingsbestemmelsene i jordlova slik at eieren fir 
stsrre valgfrihet rned hensyn ti1 hvordan areal- og bygningsressursene pii giirden kan utnyttes pii en 
best mulig mite. Om eieren selv kan velge om han vil dele eiendommen sin, kan dette fare ti1 bide 
sterrre utbud av areal som tilleggsjord og areal og bygninger ti1 naeringsformil. Det kan ogsi fore ti1 
at eieren lettere vil kunne starte opp ny naringsvirksornhet. 

Oppheving av det generelle delingsforbudet i jordloven 5 12 vil innebaere fdgende: 
Det vil ikke vaere nerdvendig rned delingssamtykke etter jordloven ved deling 
og frasalg av utmark. 
Det vil ikke vaere nerdvendig rned delingssamtykke etter jordloven ved 
fiadeling av girdstmet, dersom eiendommens jordbruksarealer selges som 
tilleggsj ord. 
Det vil ikke vare mdvendig rned delingssamtykke etter jordloven for retter 
som ligger ti1 fast eiendom eller parter som ligger i sameie. 
Det vil ikke vaere mdvendig rned delingssamtykke etter jordloven dersom det 
er gitt omdisponeringsamtykke etter lovens $ 9. 

Det vil fortsatt vaere mdvendig rned delingssamtykke, etter jordlovens $12, vedrmende 
deling/fiadeling av dyrka jord. Det sarnrne gjelder avtale om jordleie, forpakting eller amen 
bruksrett (for eksempel feste av tomtegrunn) for lengre tid enn 10 5r. Likes& dersom eier 
snsker i beholde noe dyrka jord rundt bygningsmassen ved salg av eiendommens m i g e  areal 
som tilleggsjord. Det vil ogsii vaere mdvendig rned delingssamtykke for bygninger som 
ligger i eller naert inntil girdens driftssenter. Det samrne vil gjelde for bygninger som ligger 
p i  areal som er ervervet som tilleggsjord og det er piiregnelig at bygningen(e) ville bli brukt i 
forbindelse rned drift av eiendommen. 

Fylkeslandbruksstyret vil vaere klageinstans p i  kommunale vedtak. 



Naermere om de ovrige endrinasforslag: 

I utkast ti1 ny Ej 13 foreslis at kommunen, etter snrknad, og med godkjenning av departementet 
kan innfnrre "lokale regler om deling" for hele eller deler av kommunen. Ved kommunens 
behandling av serknad om deling etter lokal forskrifi kan kommunen bare legge vekt p i  de 
hensyn sorn ble lagt ti1 grunn for innfarring av de lokale forskriftene. 

Ny Ej 14 omhandler regler sorn gjelder eiendom bestiende av flere gnr. og bnr. 
(registernernninger). Begrepet "registernernninger" skal forstds pd samrne mite som i dagens Ej 
12 i jordloven. Det er etter forslaget nok at de forskjellige gnr. og bnr. er p i  sarnme eierhhd, og det 
foreslis at det ikke lenger skal vare noe krav om at de skal regnes som en driftsenhet. 

Dagens 5 6 foreslis endret slik at det ikke lenger skal vsre noen naturlig oppgave for staten i 
ha noen rolle i kjap og formidling av eiendornmer for d bidra ti1 d bedre bruksstrukturen i 
landbruket. Slike transaksjoner hevdes i alle fall bare i ha marginal betydning pd landsbasis. 
Tilsvarende gjelder for ekspropriasjon av tilleggsjord. 
Bruksrasjonalisering b0r, etter hva som anfnrres i herringsnotatet, skje gjennom forhandlinger 
mellom eier og interessent uten statens direkte medvirkning. 

Oreigningshjernrnelen (ekspropriasjonshjernmelen) i dagens Ej 13 foreslis opphevet. Som 
begrunnelse vises ti1 at det ikke er gode nok grunner ti1 i opprettholde dagens 
ekspropriasjonsordning som innebaerer at departementet (fylkeslandbruksstyret) kan oreigne 
areal for & selge det videre ti1 den som har serkt om oreigning som tilleggsjord. Det sorn er 
oppnidd i form av endret bruksstruktur ved bruk av oreigningsretten, er svaert lite, samtidig 
som oreigning av mange blir sett p i  som et umdig inngripende og ti1 dels urimelig 
virkemiddel. Det vises ogsi ti1 at sakene krever mye arbeid og at tilleggsjorda blir relativt 
kostbar. 

Likesi foreslds at oreigningsadgangen sorn ferlger av jordloven Ej 8,5. ledd for jord som blir 
vannhevda, og hvor eier ikke ferlger pilegg fra jordlovrnyndighet, blir opphevet. Som 
begrunnelse vises blant annet ti1 at en har grunn ti1 i tro at det blir gitt rid og veiledning med 
sikte pb i f"a ti1 frivillige ordninger og at denne gir tilfiedsstillende resultat i de omrider der 
det er viktig i holde den fulldyrka jorda i hevd. 

Avlersning av bruksretten etter lovens Ej 16 foreslis opphevet. Etter gjeldende bestemmelse i 
5 16 avgjnrr fylkeslandbruksstyret serknader om avlersning av bruksretter og ekspropriasjon. 
Dette er en bestemmelse som i ubetydelig grad har vaert praktisert siden ny jordlov ble vedtatt. Det 
vises ti1 at det finnes en privatrettslig lov som b1.a. regulerer avlersning av bruksretter; "Lov urn 
saerlege riiderettar over framand eigedom " av 29.1 1.68 (servituttloven). Videre anferres det at det 
ikke vurderes som en naturlig oppgave for staten i gi avlersing, etablering eller endring av 
bruksretter, servitutter og andre retter til, i eller over fast eiendom. Det vurderes ikke i vere behov 
for ytterligere ordninger enn de sorn ferlger av servituttloven. 

Oreigning av husmanns-, bygsel - og leilendingsbruk, jordloven Ej 14, foreslis ogsi opphevet. 
Etter dagens regel kan en uten hensyn ti 1 lovens formdl oreigne husmanns- bygsel- og 
leilendingsbruk ti1 fordel for leieren, barna eller barnebarna hans m.v. Et vilkk for 
oreigning er at snkeren vil drive bruket sorn landbruk og vil bo der og at inngrepet "utan tvil 
er meir ti1 gagn enn skade." Det er fylkeslandbruksstyret som avgjerr serknader om 
ekspropriasjon etter Ej 14. 



Av bringsnotatet fiamgk at husmannsbestemmelsen bygger p i  sosiale hensyn. Den skulle 
vaere med p i  B rette opp det som mange oppfatter som en sosial urett. Etter departementets 
vurdering er de sosiale hensyn ikke like sterke i dag som tidligere slik at det er grunnlag for i 
opprettholde bestemrnelsen. Tallet p i  husmanns- bygsel eller leiledningsbruk anferres i vare 
uklart, men antas ikke i vare stort. Det foreslils at det er rimelig i gi rettshaverne etter 
gjeldende jordlov 5 14 en frist for B sarke om oreigning (ekspropriasjon), men at denne fristen ut 
fra hensynet ti1 grunneierne ikke b0r vaere for lang. Departementet foreslk en sarknadsfrist p i  
ett Ar. 

Tilskuddsbestemmelsen i lovens $ 18 foreslis endret slik at rettene ti1 bide produsentene og 
omsetningsleddene og plikter knyttet ti1 utbetaling blir forankret p i  en tydeligere mite i 
lovteksten enn i dag, selv om lovhjernrnel forrnelt sett ikke er pikevd. 

Oppheving - av ulike lover: 

Avslutningsvis foreslir departementet opphevning av seks lover: 

Lov 22. juni 1934 nr.5 om midlertidig innfarselforbud m.v. 
Lov 3 1. mai 193 5 nr.5 om adgangen ti1 B utferdige forbud mot omsetning av ustemplet 
kjertt og skim av tarnrein. 
Lov 16. juni 1939 nr. 10 om regulering av tilvirkning og omsetning av potetmjerl m.m. 
Lov 13. desember 1946 nr.23 om omsetning av pelsdyrskinn. 
Lov 3 1 .mai 1974 nr.20 om importavgifi og rivareprisutjevning ved 
eksport (eksportrestitusjon) for produkter framstilt ved bearbeidelse av jordbruksvarer. 
Lov 22. desember 1999 nr. 103 om opphevelse av lov 5. februar 1965 nr.2 om Statens 
Landbruksbank m.m. (Overferring av Landbruksbankens oppgaver ti1 Statens narings- og 
distriktsutviklingsfond). 

Begrunnelsen for oppheving av nevnte lover er et generelt forvaltningsmessig ernske om 
opprydding i gjeldende lowerk. Forslaget innebarer opphevning av lover som har vaert 
uaktuelle p i  grunn av samfunnsutviklingen eller fordi de har mistet sin reelle funksjon av 
andre ksaker. 

Vurdering: 

§ 12, 1. ledd i jordloven av 12. mai 1995 har farlgende ordlyd: 

"Eigedom som er nytta eller kan nyttast ti1 jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan 
samtykke fih departementet. Med eigedom meiner ein dg rettar som ligg til eigedomen og 
partar i sameige. Forbodet mot deling gield 6g forpahing, tomtefeste og liknande leige eller 
bruksrett ti1 del av eigedom ndr retten er stifta for lengre tid enn 10 hr eller ikkje kan seiast 
opp av eigaren (utleigaren). " 

I rundskriv M-412003 fra Landbruksdepartementet heter det b1.a.: 

"Delingsforbudet er et viktig virkemiddel. Det bidrar til en tjenlig bruksstruktur. Formdlet med 
delingsforbudet er h sikre og samle ressursene ph bruket for nhvcerende ogfiamtidige eiere. 
-------- 



Vilkiirene for d samtykke ti1 deling er enten at samfunnsinteresser av stor vekt taler for det eller at 
deling er forsvarlig utji-a hensynet ti1 den avkastning eiendommen kan gi. Vilkiirene forji-adeling 
innebterer en garanti for at landbrukseiendommer ikke mister eller fiir redusert sitt 
ressursgrunnlag pd en uheldig miite. Jordlovens formiilsbestemmelse innebterer imidlertid at ogsd 
delingsbestemmelsen mii praktiseres i lys av samfunnsutviklingen i omrddet eiendommen ligger. 
Formiilet rned delingsforbudet er ikke ment ii skulle hindre alle ji-adelinger. Forbudet er ikke ti1 
hinder for ii tillatepadelinger som er forsvarlig utji-a for eksempel hensynet ti1 arbeid, bosetting 
eller driftsmessig gode lmninger. " 

5 12 er sannsynligvis den mest sentrale bestemmelsen i jordloven. Det er denne bestemmelsen sorn 
i all hovedsak har vaert styrende for i ivareta hensynet ti1 i etablerelopprettholde rasjonelle og 
robuste driftsenheter. 
Landbruks- og matdepartementet foreslk n i  i oppheve delingsforbudet i jordloven. Det vil ifolge 
forslaget bare bli mdvendig i srake delingssamtykke i det tilfelle det er behov for offentlig kontroll 
rned delingen, sorn for eksempel fradeling av dyrka jord. 
Endringsforslaget innebaerer at det ikke vil vaere mdvendig i srake om samtykke dersom 
grunneieren ransker i fradele utmarka eller foreta delinger i utmarka. Ti1 dette anfrarer departementet 
p i  side 17 i bringsnotatet : "Departementet trur at skog og utmark i dei fleste hme vil verta selt 
som tilleggsareal fordi dette vil Vera den mest aktuelle og lonnsame hysinga. " Dette er et 
resonnement det er vanskelig i folge. Saksbehandler kan ikke se at det uten videre er Mart at skog 
og utmark i de fleste tilfeller vil bli solgt sorn tilleggsareal (departementet er heller ikke sikrere enn 
at uttrykket "trur " benyttes). 

Med den okonomiske utviklingen blant store grupper av befolkningen, er det rimelig Mart at en 
fjerning av delingsforbudet vil innebare at personer uten tilknytning ti1 landbruk, men rned onske 
om eget jaktterreng m.v., f"ar riiderett over store utmarksarealer. Det er i dag et stort potensiale for 
okt utnytting av utmarka ti1 b1.a. salg av jakt og fiske. For A f"a tatt ut en storre del av dette 
potensialet er organisering av utmarka avgjrarende. Dersom delingsforbudet i jordloven fjernes, er 
det fare for at det vil skje mange delinger av utmarka i mindre enheter sorn kan skape 
vanskelige arronderingsmessige og driftsmessige forhold for de sorn driver aktiv drift i slike 
omrider. Dette vil vanskeliggjrare rasjonell skogsdrift og forvaltning av utmarka rned tanke p i  
organisering av jakt- og fiskeornriider, samtidig sorn ressursgrunnlaget p i  det enkelte bruk svekkes. 

Sprarsmilet om deling dukker for mrig opp i forbindelse rned generasjonsskifte og arveoppgjrar, 
eller n k  dagens eier f% okonomiske problemer og ransker A selge unna tomtegrunn eller hus for i 
komme p i  fote igjen. I disse tilfellene vil departementets argument om at eieren selv vet best hva 
sorn gagner eiendommen p i  sikt, ikke virke troverdig. I slike situasjoner vil dagens eier ikke ha et 
naringsperspektiv i sikte n k  han ransker i fradele deler av landbrukseiendommen. Forslaget om i 
oppheve delingsforbudet i jordloven vil kunne frare ti1 ukritisk salg av bygninger og arealer for ii 
oppni kortsiktige okonomiske gevinster. Landets arealressurser m i  sees i sammenheng og forvaltes 
p i  en helhetlig og planmessig mite for i sikre matproduserende arealer for kommende 
generasjoner. Isoleres dyrka jord slik at den blir liggende i storre og mindre teiger i omrider preget 
av industri, boligbygging eller fritidsbebyggelse, gjrar dette arealene skbare. Dagens delingsforbud 
er rned p i  i sikre arealressursene slik at disse hensyn blir ivaretatt. 
Det er for ovrig g h  ti1 A hevde at delingsforbudet motvirker uheldige familiaere disposisjoner i 
forbindelse rned fradeling av tomtegrunn eller bygninger i et arveoppgjor. Kravet om 
delingssamtykke og eventuell nekting av dette, oppleves faktisk sorn et gode for den sorn skal 
overta bruket sorn bosted og lev~vei. 

lh 
i 

I 



Saksbehandler mener for swig at dagens jordlov ikke er ti1 hinder for salg av tilleggsjord og 
utvikling av stsrre bruk. Den er heller ikke ti1 hinder for fradeling av store 
boligtomter i landbruksdistrikter for pb den mbte b styrke bosettingen, eller for naringsutvikling og 
etablering av tilleggsvirksornhet pii landbrukseiendommer. 
Praktiseringen av delingsbestemmelsen i jordloven er nb lagt ti1 kommunene. Kommunene 
har og skal ha stor handlefiihet innenfor rarnrnene at den nasjonale landbrukspolitikken. 
Det er vanskelig b slutte seg ti1 vurderingen fra Landbruks- og matdepartementet om at 
det er rmdvendig b endre jordlovens delingsbestemmelse slik at den blir i sarnsvar rned 
gjeldende landbrukspolitikk. Dette er et merkelig resonnement, da det ikke bsr vare slik at loven 
skal avspeile den ti1 enhver tid gjeldende politikk. Det er derimot praktiseringen som skal 
avspeile politikken. Retningslinjer om praktiseringen kan gis pb ulike mbter, for eksempel 
rundskriv. Politikken mb kunne endres uten at loven endres. 

Landbruks- og matdepartementet hevder at oppheving av delingsforbudet kan medvirke ti1 
bosetting i distriktene. Det er i dag fA henvendelser der ubebodde bruk snsker fradelt bebyggelsen 
for salg. Mye av husmassen pb mindre bruk benyttes ti1 utleie for turister, og der det snskes en mer 
aktiv bruk av bygningene, er det ikke virkemidlene i lovverket som hindrer dette, men eiernes 
manglende vilje ti1 b leie ut eller selge bygningsmassen 

I hmingsnotatet fra Landbruks- og matdepartementet foresl&s det at eieren mb sske 
delingssamtykke ved fradeling av dyrkajord rned mindre det er gitt samtykke ti1 omdisponering 
etter jordloven 5 9 eller der fradelingen gjelder jord som skal selges som tilleggsjord ti1 et annet 
bruk i drift. 
Det er vanskelig b se, som nevnt ovenfor, at dagens jordlov er ti1 hinder for fradeling av areal som 
skal selges som tilleggsareal. I de aller fleste tilfeller vil slikt delingssamtykke bli gitt. 
Delingsbesternmelsen i jordloven gir muligheter for b stimulere ti1 rasjonalisering. Dette gjelder 
spesielt for eiendommer som ikke lenger er i selvstendig drift hvor eierne oppfordres ti1 b selge 
arealer slik at de kan bli sittende igjen rned en eiendom som kan selges fritt uten konsesjon og bo- 
og driveplikt. Ved b oppheve jordloven g 12 mistes dette virkemidlet. 
Dersom det ikke blir mdvendig b sske samtykke ti1 fradeling for salg av tilleggsareal, er det grunn 
ti1 B stille seg spsrrende ti1 hvordan kommunene skal kunne fslge opp og reagere dersom arealene 
ikke blir solgt videre. Med dagens lovregler stilles det vi1kA.r om salg av tilleggsarealene, et vilkk 
som kan fslges opp og i ytterste konsekvens kan fsre ti1 at eieren blir ilagt tvangsgebyr etter 
jordloven 5 20. 

Landbruks- og matdepartementet vurderer om det bar gjsres unntak fra delingsfriheten 
dersom fradelingen gjelder bygninger som ligger i eller nar  tunet pb eiendornmen, og om det skal 
fastsettes en bestemt avstand fra gkdstunet der delingskravet skal gjelde. 

Forholdene pb de ulike landbrukseiendommene varierer sb mye, bbde rned hensyn ti1 topografi, 
trafikkforhold, driftsopplegg m.v., at det ikke synes forsvarlig rned en standardisering av hvorvidt 
fiadeling av bygninger skal behandles eller ikke. Derimot kreves det konkrete vurderinger i hver 
enkelt sak nix det gjelder dette spsrsmblet. Fslgelig mener saksbehandler det bor vare forbud mot 
fiadeling av alle bygninger pb en landbrukseiendom uavhengig av hvor p i  eiendommen disse er 
plassert. 

Det er en naturlig konsekvens av en eventuell oppheving av delingsforbudet i jordloven at forhold 
knyttet ti1 eiendomsstrukturen i landbruket sannsynligvis mb reguleres p i  andre mbter, og at det da 
er naturlig b se hen ti1 arealplanen. Dersom kommuneplanens arealdel skal vme sb detaljert at den 
dekker niviiet en opererer pb i en delingssak, vil arbeidet rned b utarbeide planen langt p i  vei bli sb 


