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SARUTSKRIFT: H0RINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL 
ENDRINGER I JORDLOVA 

Vi viser ti1 mste i Hovedutvalg for Plan og Utvikling den 25.10.05 der saksnr 69/05 ble 
behandlet. 

VEDTAK I HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING - 25.10.2005: 
Karasjoga gielddKarasjok kommune viser ti1 merknader under denne sak og slutter seg ti1 
disse. Vi har imidlertid fslgende merknader ti1 endringsforslag i jordlova; 

Karasjoga gielddKarasjok kommune vil ikke tilslutte seg forslag ti1 endringer i jordloven 
om A oppheve delingsforbudet i 5 12. 

Bemnnelse: 
En oppstykking ved fradeling av skog og utmark kan gi negative konsekvenser for 
utnyttelsen av eksisterende dyrka mark, da det kan oppstii interesse konflikter. Ved ii iipne for 
fradeling av eiendommer, kan det oppstA en situasjon hvor eieren blir fristet ti1 5 se p i  
kortsiktig gevinst ved en slik fradeling og salg av ressursene som tilhsrer eiendommen. At 
ogsA disse forhold er underlagt samfunnskontroll ved en lovgivning vil kunne vzre med 5 
opprettholde ressursene intakte. Dagens lovgivning og praktiseringen av denne binder ikke 
opp store ressurser i kommunen ved behandlingen av ssknader i henhold ti1 5 12 i jordloven, 
da saksmengden av denne type saker er forholdsvis modereat. 

Karasjoga gieldaKarasjok kommune er ikke enige i forslaget om at det ikke skal sskes 
om tillatelse ti1 fradeling av areal som selges som tilleggsareal. 

Bemnnelse: 
Stsrrelse pA arealet som blir igjen pg tunet etter fradeling, mii gis en individuell vurdering fra 
sak ti1 sak, da stedlige variasjoner med hensyn ti1 beliggenheten, topografi etc. kan i gitte 
tilfeller vme avgjsrende for den gjenvzrende del som blir igjen. Med et tak p5 10 dekar 
synes kan vaxe rimelig. 
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Omdisponert etter 5 9 i jordloven kan fradeles uten ytterligere jordlovsbehandling. 

Karasjoga gieldaKarasjok kommune mener at dagens lovgivning oppfyller de behov som 
er tilstede ved behandlingen av denne type saker og at delingsforbudet for bygninger i eller 
nz r  tunomridet skal fortsatt v=re gjeldende. Slikt forbud bar gjelde alle 
landbrukseiendommer uansett areal. Avstand fra tunet m i  vurderes i forhold ti1 de stedlige 
forholdene. 
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