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Saksopplysninger : 
Landbruks- og matdepartementet har invitert b1.a. kommunene ti1 i komme med uttalelser ti1 
endringer i jordloven. Endringer gjelder: 
DEL I Oppheving av delingsforbudet, jordlova tj 12 
DEL I1 Oppheving av fsresegner om staten sine kjap av tilleggsjord, og 

fsresegner om ekspropriasjon etter jordlova 
DEL I11 Tilskotsordninga, jordlova tj 18 
DEL IV Oppheving av nokre uaktuelle lover 

Departementet foreslir at det generelle forbudet mot i dele landbrukseiendom blir opphevet, 
samtidig som det fastsettes regler om i sske delingstillatelse der det er behov for offentlig 
kontroll med deling. Dette gjelder fradeling av dyrket mark, fradeling av bygninger i eller nzer 
tunomride. 
Tillatelse vil ikke vaere mdvendig ved fradeling av dyrket mark som i sin helhet selges som 
tilleggsareal. 
Etter forslaget vil kornmunen kunne innfsre lokal forskrift med utvidet plikt ti1 i sske 
delingstillatelse ut fi-a lokale forhold og prioriteringer. En annen lssning kan vaere i innarbeide 
endringer i plan- og bygningsloven slik at kornmunen kan fastsette disse hensyn i bestemmelser i 
arealplanen. 
~e~ar temente t  mener at det er behov for i endre delingsbestemrnelsene i jordloven slik at eieren 
fir stsme valgfrihet med tanke p i  hvordan areal og bygningsressursene p i  garden kan utnyttes p i  
beste miten. 



Vurdering: 
Det er jordloven 8 12 sorn administrasjon og politikere i kornmunen har mest befatning med. 
Derfor vil man kommentere denne delen. 
De andre foreslitte endringene virker sorn fornuftig forenkling av lowerket. 

DEL I: 
Forslaget innebarer at fradeling av skog, utmark og dyrkbar areal kan skje uten behandling etter 
jordloven. Det er tvilsomt om dagens plan- og bygningsloven kan regulere eiendomsstruktur da 
denne loven fsrst og fremst regulerer arealbruken. 
Dette vil fsre ti1 at offentlige styresmakter ikke lenger vil kunne pivirke eiendomsstrukturen i 
skog og utmark. Det kan stilles spsrsmil ved om det fortsatt bar vare en nasjonal politikk for A 
skape rasjonelle landbrukseiendommer og for i ivareta langsiktig perspektiv. 
Spsrsmilet er om forslaget vil fsre ti1 frivillig rasjonalisering sorn departementet tror. 
Et annet alternativ kan vare at skoglinnrnark deles i mindre enheter og selges ti1 nye eiere sorn 
har mer interesse for rettigheter (fiske, jakt, . . .) knyttet ti1 disse arealene. Slik utvikling vil kunne 
ogsi f"a konsekvenser for bmk av utmarklskog ti1 beite. 
Ut fra eiendomsstruktur i kommunen er dette lite sansynlig scenario for 0stre Toten kommune. I 
andre kommuner kan dette vare en reel utfordring. 
Erfaringer viser at spmsmil om deling ofte oppsth i forbindelse med generasjonsskifte og ved 
arveoppgjsr. I disse situasjoner er ikke det langsiktige naringsperspektiv det viktigste ved eierens 
beslutninger. 
Det er vanskelig 5 se at praktisering av dagens jordlov i 0stre Toten kommune er ti1 hinder for 
enten nseringsutvikling eller bosetting. Det konkluderes det med at det er ikke behov for endring 
av dagens 3 12 i jordloven. 

Hvis endringene blir likevel gjennomfsrt, bnr det gjmes mdvendige endringer i plan- og 
bygningsloven. Kommunene b0r sarntidig f3 mulighet ti1 innfsre lokal forskrift. 
Fradeling av bygninger i eller i narheten av tunet vil kunne tillates hvis deling ikke fsrer ti1 skade 
p i  kulturlandskapet eller ti1 konkret piregnelige driftsulemper av vesentlig betydning. Det er 
foreslitt en avgrensning p i  100 m fra tunet. En slik avgrensning vurderes sorn tjenlig. 

R ~ M A N N E N S  FORSLAG TIL VEDTAK: 
Formannskapet i 0stre Toten kommune kan ikke slutte seg ti1 forslaget om i oppheve 
delingsforbudet i jordloven 3 12. 

Hvis de foreslitte endringene likevel blir gjennomfsrt, m i  kommunene fi mulighet ti1 i innfsre 
lokal forskrifi. 

Behandling i Formannskapet 26.10.05: 

Ordfarer Hans Seierstad (SP) fiemmet nytt forslag ti1 vedtak i fire punkter: 
1. 0stre Toten komrnune er skeptisk ti1 i oppheve det generelle delingsforbudet i jordloven. At 

dvrkbar mark ikke lenger er omfattet av dette, jf. 3.1 i lmingsutkastet, sier lite om hvilke 
fslger dette kan 6. Begrepet dvrkbar mark har tidligere vart omfattet av et strengt jordvern, 
men dette vernet blir svekket i forslaget. Dette gir uheldige signal i forhold ti1 
jordvernpolitikken. 

2. 0stre Toten kornmune gir stlertte ti1 en regelendring sorn legger ti1 rette for enklere omsetning 
av tilleggsjord, jf. 3.2.1, men man savner muligheten ti1 i awerge klart uheldige lssninger 



gjennom jordloven. Styringsmuligheten gjennom konsesjons-behandlingen vil trolig ligge der 
fremdeles. 

3. 0stre Toten kommune etterlyser en vurdering av lovforslaget i forhold ti1 odelsloven og 
reglene om bo- og driveplikt. 

4. 0stre Toten kornmune mener at dersom foresldtt lovendring trer i haft  i sin helhet, md det 
fortrinnsvis innarbeides endringer i bestemmelsene i Plan- og bygningsloven slik at 
kommunene kan fastsette bestemmelser i arealplan. 

Avstemninq: 
Punkt 1 i ordfsrerens forslag ble vedtatt med 6 stemmer, 1 stemme (FrP) mot. 
Punktene 2 ti1 4 ble enstemmig vedtatt. 

VEDTAK I FORMANNSKAPET: 
0stre Toten kommune er skeptisk ti1 d oppheve det generelle delingsforbudet i jordloven. At 
dvrkbar mark ikke lenger er omfattet av dette, jf. 3.1 i hsringsutkastet, sier lite om hvilke 
farlger dette kan fi. Begrepet dvrkbar mark har tidligere vzrt omfattet av et strengt jordvern, 
men dette vernet blir svekket i forslaget. Dette gir uheldige signal i forhold ti1 
j ordvernpolitikken. 

0stre Toten kommune gir ststte ti1 en regelendring som legger ti1 rette for enklere omsetning 
av tilleggsjord, jf. 3.2.1, men man savner muligheten ti1 d awerge klart uheldige lssninger 
gjennom jordloven. Styringsmuligheten gjennom konsesjons-behandlingen vil trolig ligge der 
fremdeles. 

0stre Toten kornmune etterlyser en vurdering av lovforslaget i forhold ti1 odelsloven og 
reglene om bo- og driveplikt. 

0stre Toten kommune mener at dersom foresliitt lovendring trer i haft  i sin helhet, md det 
fortrinnsvis innarbeides endringer i bestemmelsene i Plan- og bygningsloven slik at 
kommunene kan fastsette bestemmelser i arealplan. 

Kopi til: Landbruks- og Matdepartementet, postboks 8007 Dep, 0030 OSLO 


