
Side - 1 - 

w BINDAL KOM 
R ~ M A N N E N  Telefon 75 03 25 00 

RIdhuset Telefax. 75 03 25 09 

7980 T E ~ K  pg nr 964 983 380 

Det Kgl. Landbruks- og 
Matdepartement 
Postboks 8007 Dep 
0030 Oslo 

I 
Vir dato: 28.10.2005. 
Vir ref.: Ivar Saw 
Deres dato: 
Deres ref.: 
Datakode: R\r\b2005\278.05 

VEDR. H0RING - ENDRINGER I JORDLOVA 

Vedlagt falger sak 90105 Hnrring - endringer i jordlova, behandlet av kommunestyret i 
mnrte 26.10.2005. 

Med hilsen 

saksbehandler 



Side 1 

BINDAL KOMMUNE 
RADHUSET 
7980 TERRAK Tlf.: 75 03 25 00 Telefax: 75 03 2 5 09 0rg.m.:  964 983 380 MVA 

I KOMMUNESTYRET 1 26.10.2005 1 90105 1 Ivar Saus I 

BEHANDLET AV 

H0RING - ENDRINGER I JORDLOVA 

Fra landbruks- og matdepartementet har kommunene fitt forslag ti1 endringer i jordloven ti1 bring. 
Hsringsfristen er 1. nov. 2005. 

MBTE- 
DATO 

Forslagene ti1 endringer omfatter: 
Oppheving av delingsforbudet, jordlovens 5 12. 
Oppheving av bestemmelser om statens kjsp av tilleggsjord og bestemmelser om 
ekspropriasjon etter jordloven. 
Tilskuddsordningen, jordlovens fj 1 8. 
Oppheving av noen uaktuelle lover. 

Hele kerringsnotatet er p i  ca 50 sider og finnes p i  Internett. I kerringsbrevet som kommunene har 
mottatt er det en oppsummering av de forskjellige forslagene. 

SAK NR. 

~ M A N N E N S  INNSTILLING: 
Av de foresliitte endringer er det forslaget b oppheve delingsforbudet i jordlovens 5 12 som kan ha de 
stsrste konsekvenser for lokalt landbruk og lokal arealforvaltning og som jeg vil prsve % belyse 
narmere. Det generelle delingsforbudet i jordlovens 5 12 foreslbs opphevet. Det er likevel foreslbtt at 
delingsforbudet skal opprettholdes for dyrka jord, tunarealer og arealer i landbrukets kulturlandskap 
siifremt det ikke er gitt tillatelse ti1 omdisponering etter jordlovens 5 9 eller at arealet skal selges som 
tilleggsjord. 
Som begrunnelse for b oppheve delingsforbudet angir landbruks- og matdepartementet b1.a. snske om 
% stimulere ti1 skt omsetning av landbrukseiendommer og utvikling mot stsrre bruk, bedre ivaretakelse 
av landbrukets bygningsmasse som i dag ikke er i bruk, omstilling og utvikling av ny 
naringsvirksomhet, forenkling m.m. 

SAKSBEHANDLER 

I hsringsnotatet b r e s  det ogsl pb et alternativ der det generelle delingsforbudet oppheves men at 
kommunene fir mulighet ti1 b fastsette lokal forskrift med krav om delingstillatelse ut fia lokale 
forhold og prioriteringer. 

Det kan ved forste oyekast vare besnarende at delingsforbudet fjernes. For eierne vil det medfnrre 
stsrre rdderett og handlefridom over egen eiendom, for det offentlige kan det medfsre redusert 
saksbehandling. En fjerning av delingsforbudet vil imidlertid ogs% medfnrre mange ulemper. Punktvis 
kan fslgende nevnes: 

Ukontrollert fi-adeling kan medfsre at verdifulle jord- og skogbruksarealer forringes p% grunn 
av dbrlig arrondering. 

sign. 
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Ukontrollert fradeling kan medfare at adkomst ti1 arealer, b%de p% egen og nabos grunn 
forringes eller hindres. Framtidige eiere og naboer kan bli p%fart kostnader for 5 sikre adkomst 
ti1 arealer. 
Ukontrollert fradeling kan medfare driftsmessige ulemper for naboer, b1.a. ved at 
konsentrasjoner av boliger og fritidshus skaper konflikter i forhold ti1 landbruksdrift. Eieren 
som fradeler bs te r  fordelene mens naboene sitter igjen med ulempene. 
Ukontrollert fradeling i utmark kan vanskeliggjare samarbeid om utnytting av utmarksressurser 
som jakt og fiske. 
Fjerning av delingsforbudet vil ogs5 b y s t  sannsynlig medfare akte priser p i  landbruksarealer* 
ved at mulighetene for amen bruk av arealene blir flere. For eierne er dette positivt men akte 
priser pii landbruksarealer kan i neste omgang hindre den anskede utviklingen mot akt 
omsetning av landbrukseiendommer og utvikling mot starre bruk. 0kte priser p% 
landbruksarealer kan ogsB medfare akte kostnader for kommunene ti1 erverv av mdvendig 
utbyggingsareal. 
For kjapere av areal ti1 forskjellige form%l vil en fjerning av delingsforbudet skape starre 
usikkerhet. Uten en offentlig "delingspolitikk" vil for eksempel tomtekjapere vare prisgitt 
selger med hensyn ti1 tiltak og virksomhet i naromriidet. 
Ved en fjerning av delingsforbudet i jordloven er det bare gjennom plan- og bygningsloven at 
kommunene kan ha en viss innflytelse over delingspraksisen. Kommunens mulighet ti1 % 
piivirke gjennom POB gjelder imidlertid bare for arealer hvor det foreligger kommunale planer. 
Fjerning av delingsforbudet i jordloven kan derfor medfare akt krav ti1 kommunal 
arealplanlegging. 

I hraringsdokumentet vises det ti1 at over 90 % av alle delingssaknadene p5 landsbasis innvilges og at 
det derved ikke er samsvar mellom lovens bokstav og det faktiske forhold. Statistisk er nok dette riktig 
men det som statistikken ikke viser er at i en saknadsbehandling blir det ofte foretatt aweininger og 
tilpasninger i samarbeid med saker som sarnlet gir et bedre resultat for landbruket enn opprinnelig 
saknad ville medfart. 

A fjerne det generelle delingsforbudet i jordloven men %pne for at det settes krav om delingstillatelse 
gjennom kommunal forskrift vil medfare 0kt arbeidsmengde for kommunene. I tillegg vil det fare ti1 
enda starre forskjell kommunene imellom. 

Dersom det generelle delingsforbudet fjernes, men opprettholdes for dyrket jord, tunarealer og arealer i 
landbrukets kulturlandskap, m5 det lages en entydig definisjon p5 de tre begrepene. De andre 
foreslhtte endringene i jordloven har mindre betydning for det lokale landbruket og kommunen sin 
arealforvaltning. Jeg ser derfor ingen grunn ti1 % berare disse narmere. 

P% denne bakgrunn innbyr jeg kommunestyret 5 avgi slik 

h s r i n g s u t t a l e l s e :  

1. Bindal kommune viser ti1 rgdmannens utredning og frarider at det generelle delingsforbudet i 
jordlovens 5 12 fjernes. 

2. Dersom delingsforbudet likevel fjernes m% det lages en entydig definisjon p5 begrepene 
"dyrket jord", "tunarealer" og "arealer i landbrukets kulturlandskap". 

FL~MANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terr%k 13.10.05 

Knut Toresen 
Riidmann 

Gunvor Aursja 
Plan- og ressurssjef 

sign. 
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KOMMUNESTYRETS BEHANDLING: 

Jam KveinA fiemsatte fdgende forslag: 

" Bindal kommune tilrk at det generelle delingsforbudet i jordlovens 5 12 fjernes. Kornmunen mil 
gis mulighet ti1 A fastsette lokal forskrift med krav om delingstillatelse ut fra lokale forhold og 
prioriteringer. " 

Votering: 
Rfidmannens innstilling vedtatt med 9 mot 8 stemrner. 

Rett utskrifl attesteres og oversendes Det Kongelige Landbruks- og Matdepartement, 
Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo. 

Bindal rildmannskontor, 
Ten&, 28.10.2005. 

.Ah? - k m ~  
Ann-Karin 0verils 

saksbehandler 

sign. 


