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for miljer, utmark og landbruk i Ringebu komrnune. Utvalgene i de to komrnunene har gjort 
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i forbindelse med behandling av deling og oppmaling 

- avvikling av ordningen med statlig kj0p av tilleggsjord og 
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ENDRINGER I JORDLOVEN - 
H0RlNGSFORSLAG 

Dokument vedlaqt saken: 

Brev datert 30.06.05 fra LMD. 

Bakgrunn og vurdering: 

Landbruks- og Matdepartementet har i brev datert 04.07.05 sendt ut forslag ti1 endring 
av jordloven pii harring. Harringsfrist er satt ti1 1. november. 

Farlgende forslag ti1 endring av jordloven er lagt fram: 
J det generelle delingsforbudet oppheves, samtidig som det fastsettes regler om 

5 sake delingstillatelse der det er behov for offentlig kontroll, eks. fradeling av 
dyrka jord 

J det kreves ikke delingstillatelse dersom det er gitt tillatelse ti1 omdisponering 
etter jordlovens §9, eller der deling gjelder jord som skal selges som tilleggsjord 
ti1 annet bruk i drift 

J tinglysingskontroll ved fradeling oppheves, kontroll gjennomfarres av kommunen 
i forbindelse med behandling av deling og oppm5ling 

J avvikle ordningen med statlig kjnrp av tilleggsjord og ekspropriasjon etter 
jordloven 

J tilskuddsordning, jordloven § I  8 
J oppheving uaktuelle lover 

I tillegg vurderer departementet farlgende forslag: 
J krav om delingstillatelse n&r deling gjelder bygninger i tunet 
J mulighet for 5 fastsette lokal forskrift om utvidet plikt ti1 5 sake om 

delingstillatelse 
J oppheve mulighet for ekspropriasjon i forbindelse med husmannsbruk m.m. 

Forslag om endring av jordloven begrunnes med et arnske om forenkling av lovverket, 
arnske om 5 startte opp om en utvikling mot stsrre enheter, starrre valgfrihet for de som 
arnsker 5 bo p i ,  men ikke drive giirdsbruk, starrre mulighet ti1 & dele fra store 
boligtomter og et arnske om 5 bidra ti1 arkt omsetning av landbrukseiendommer. 

Daqens lovverk: 

Etter 512 i gjeldende jordlov er det forbud mot deling av jord- og 
skogbrukseiendommer. Det kan gis samtykke ti1 deling dersom samfunnsinteresser av 
stor vekt taler for det eller deling er forsvarlig med hensyn ti1 avkastning p5 
eiendommen. Ved vurdering om delingssamtykke skal gis, skal det blant annet tas 
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hensyn ti1 drifts- eller miljamessige ulemper for landbruket i omriidet, godkjente planer 
og kulturlandskapet i omridet. 

Med samfunnsinteresser av stor vekt menes tiltak sorn har stor verdi for allmennheten 
eller en starre gruppe personer (Eks god bruksrasjonalisering). Rent personlige eller 
private interesser vil normalt falle utenfor. 

Ved fradeling av dyrka jord tas det hensyn ti1 arealkategori og hvor mye fulldyrka jord 
eiendommen har. Det er i utgangspunktet lite anskelig at lettbrukt fulldyrka jord 
benyttes ti1 boligformil. Dersom en kan si at fradeling av arealet ikke har avgjarende 
betydning for driftsenheten regnes fradelingen sorn forsvarlig ut fra eiendommens 
avkastningsevne. 

En fradeling bar ikke medfare oppstykking av restarealet, og m i  vaere 
arronderingsmessig akseptabel. En m i  ogsi se p i  hvilke konsekvenser fradelingen 
har for bruken av eller adkomsten ti1 restarealet. En boligenhet sorn er plassert i et 
landbruksomride vil kunne piifares ulemper i form av stay, stav etc. sorn falge av 
jordbruksdrift p i  restarealet. 

Med kulturlandskapet menes landskapsbilde, mangfoldet i naturen og kulturhistoriske 
verdier. I en delingssak m i  en vurdere om det foreligger forhold tilknyttet 
kulturlandskapshensynet sorn taler mot en dispensasjon. 

Jordlovens 512 skal tolkes i lys av formilet med jordloven, § I .  Lovens formiil er ii 
legge ti1 rette for at arealressursene brukes p i  en mAte sorn er mest tjenlig for 
samfunnet og de sorn har yrket sitt i landbruket. Arealressursene skal disponeres p i  
en miite som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut fra samfunnsutviklingen i omridet, 
og med hovedvekt p i  hensynet ti1 bosetting, arbeid og driftsmessig gode Imninger. 

Fierning av delingsforbudet: 

Formilet med jordloven, slik den er i dag, har vsrt i sikre og samle ressursene p i  
landbrukseiendommen for nivzerende og framtidige eiere. Delingsforbudet bygger pii 
et prinsipp om at det er samfunnet sorn skal ta stilling ti1 hva sorn er en 
samfunnsmessig tjenlig utvikling, og ikke kun eier. 

Departementet legger ti1 grunn at sparsmiilet om hva sorn i dag er en 
samfunnsmessig tjenlig utvikling er sii komplekst, at dersom ikke samfunnet har lagt 
konkrete planer for bruken av arealene, eks. gjennom arealplaner, bar det vzere eier 
sorn selv gjar denne vurderingen. Dette innebaerer at eier selv skal vurdere for 
eksempel drifts- og miljamessige ulemper ved fradeling og kulturlandskapshensyn. 

I haringsnotatet er det lagt stor vekt p i  at de foresliitte endringene av jordlovens skal 
bidra ti1 en forenkling og gi mindre "byrikrati". Denne forenklingen skal bidra ti1 at bide 
eier og forvaltningen skal f i  frigjort ressurser. 

I Sar-Fron har antall saker sorn gjelder jordlovens 912 eller 9 ligget mellom 15 og 20 
de siste iirene. En stor andel av sakene gjelder fradeling av tomter, bebygd eller 
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ubebygd, i hovedsak ti1 fritidsformil. I tillegg har det de siste irene ogsi vaert 
behandlet flere bruksrasjonaliseringssaker, hvor tunet p i  landbrukseiendommer er 
fradelt og restarealet solgt sorn tilleggsjord ti1 girdsbruk i drift. Resten av sakene 
gjelder fradelinger ti1 andre formil. Dersom forslaget ti1 endring av jordloven vedtas vil 
saksmengden reduseres betraktelig. Blant annet har det v ~ r t  fremmet en rekke 
sarknader om fradeling av seterhus og hytter i seteromrider de siste irene. De 
sistnevnte sakene vil ikke lenger bli behandlet sorn delingssaker etter jordloven. 

Endringene i lovverket skal bidra ti1 en utvikling mot starrre enheter innen landbruket 
og mer rasjonell drift. Slik lovteksten er utformet er det imidlertid ikke noe krav om at 
all dyrkajord p i  en eiendom sorn deles skal selges sorn tilleggsjord. Dermed kan det 
oppsti situasjoner der deler av dyrkajorda p i  en eiendom selges sorn tilleggsjord, og 
man sitter igjen med en enhet sorn er svekket areal- og ressursmessig. Det samme vil 
gjelde for skogareal/skogeiendomrner, sorn da kan deles uten jordlovsbehandling. 
Dersom formilet med lovendringen er i bidra ti1 strukturrasjonalisering bar unntak fra 
krav om delingstillatelse kun gjelde ved fullstendig bruksrasjonalisering. 

Departementet har lagt vekt p i  at oppheving av delingsforbudet gir grunneier en 
mulighet ti1 6 realisere kapitalverdier gjennom salg av jord, noe sorn kan gi grunnlag 
for satsing p i  alternativ naeringsutvikling. I retningslinjer ti1 gjeldende jordlov er det 
poengtert at man ikke skal ta hensyn ti1 kortsiktige gevinster, men se p i  
konsekvensene for landbrukseiendommen p i  lang sikt. Departementet har dermed 
gi t t  bort fra et viktig prinsipp i dagens lowerk. 

Departementet mener at en fjerning av delingsforbudet vil ha positive konsekvenser 
for bosettingen i distriktene. Endringene skal bidra ti1 0kt omsetning av 
landbrukseiendommer. Det blir blant annet vist ti1 at interessen for i kjarpe smibruk er 
stor, samt at fjerning av delingsforbudet vil gi starrre tilgang p i  boligtomter. 

I pressomrider vil en trolig se at fjerning av delingsforbudet vil gi en 0kt omsetning av 
giirdstun med restareal (som ferlge av bruksrasjonalisering). I de omrider hvor man 
sliter med befolkningsutviklingen er det i de fleste tilfeller ikke tilgang p i  boligtomter 
eller bolighus som er den starrste utfordringen. Det er derimot et mangelfullt 
arbeidsmarkedet sorn begrenser tilflyttingen. Et girdstun der arealene er fradelt vil 
vaere mindre interessant sorn bosted dersom kjarper ikke har jobbmulighet i omridet. I 
slike omrider i distriktene vil disse tunene trolig ende sorn fritidsboliger. 

Departementet legger vekt p i  at fradeling og salg av tunet p i  en landbrukseiendom 
sorn ikke lenger er i aktiv drift, sorn bolig eller sorn fritidseiendom, vil bidra ti1 at 
bygningsmassen holdes ved like. Tunet p i  en landbrukseiendom bestir normalt av 
flere bygninger, ofte store driftsbygninger med et betydelig vedlikehoidsbehov. Det vil 
vaere en utfordring for kjarper av tunet 5 holde bygningene ved like hvis det ikke er 
naeringsinntekt fra eiendommen. Dette kan gi negative konsekvenser for 
kulturlandskapet. Dersom forslag ti1 lovendring blir vedtatt, blir det viktigere enn far 5 
legge vekt p i  kulturlandskapshensyn i arealplaner. 

Konklusion: 

I 9 S0-Fron kommune E: W a n -  og utviklingsutvalP&U Side3av6 P-m0te den 10.10.05 
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Forslaget om B fjerne delingsforbudet vil trolig f i  innvirkning pB bruksstrukturen i 
landbruket. Dersom endring av jordloven farer ti1 at flere landbrukseiendommer deles, 
vil en fB starre enheter, men ogsB mindre enheter. Arealbruken vil pivirkes mindre, da 
jordlovens 59, om omdisponering, beholdes, samt at arealbruk ogsi er regulert 
gjennom arealplaner. Lovendringen stiller imidlertid starre krav ti1 kommunen n i r  det 
gjelder utforming av arealplaner. 

Fradelinq av bvqninner: 
Departementet vurderer om det skal kreves delingstillatelse ved fradeling av 
bygninger sorn ligger i eller nBr tunet. Bakgrunnen for dette er at bygningene pi5 en 
landbrukseiendom har viktige funksjoner for driften pB eiendommen. Fradeling kan 
vaere uheldig for drifta pA eiendommen, og kan vaere uheldig med tanke p i  
kulturlandskapet. Vi statter forslaget om krav om delingstillatelser for bygninger i og 
n s r  tunet. 

Landbruksdepartementet legger ti1 grunn at fradeling av bygninger pA 
skogeiendommer og p i  setre ikke har de samme negative konsekvenser. Vi statter 
ikke denne vurderingen. I begge midtdalskommunene representerer seteromrBdene 
viktige kulturlandskapsverdier sorn mB bevares. I kommuneplan for Ringebu, 
arealdelen, er seteromridene pekt ut sorn en av hovedutfordringene, og det er da lagt 
vekt pB behovet for B ta vare pB seteromrBdene, sorn nsringsmessig ressurs, 
kulturarv og levende kulturlandskap. Dersom krav om delingstillatelse ikke skal gjelde 
seterbygninger, forutsetter dette at bevaring av seteromrBdene nedfelles i arealplaner. 

Departementet ber om innspill i forhold ti1 evt. metergrense nAr det gjelder 
avgrensning av hvilke fradelinger sorn trenger tillatelse. Det er vanskelig B gi en 
konkret metergrense. Dette vil avhenge av lokal byggeskikk og lokal tradisjon nBr det 
gjelder utforming av tunet. Det avgjarende mB vzere hvorvidt fradelingen medfarer 
drifts- eller miljamessige ulemper eller har negative konsekvenser for 
kulturlandskapet, noe sorn mi5 vurderes i det enkelte tilfelle. 

Fastsettinn av lokal forskrift: 

Departementet Bpner for at kommunene kan fastsette egen forskrift med utvidet plikt 
ti1 B sake om tillatelse ved deling av eiendom. Vi statter dette forslaget. Dette gir 
mulighet for at kommunen kan vurdere deling av landbrukseiendommer ut fra lokale 
forhold. Det bar vzere opp ti1 den enkelte kommune B fastsette en arealgrense for hvor 
krav om delingstillatelse gjelder. 

Som alternativ ti1 lokal forskrift, foreslBr departementet endring av plan- og 
bygningsloven slik at kommunen kan gjare tilsvarende forutsetninger i areaplaner. Vi 
mener imidlertid at de vurderinger sorn gjares harer naturlig inn under jordloven, og 
sBledes bar forankres i denne. Behandling etter jordloven sikrer ogsB i de fleste 
tilfeller at to faginstanser vurderer saken (plan og landbruk), noe sorn vi ser sorn en 
fordel. 

S0r-Fron kommune E: \Plan- og utvik1ingsutvalU'di U Side4av6 P-mnte den 10.10.05 
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Ovrige forslag: 

Vi slutter oss ti1 de svrige forslag som er lagt fram i hsringsforslaget. 

Administrasjonen vil tilr5 at plan- og utviklingsutvalget gjsr slikt 

VEDTAK: 

Plan- og utviklingsutvalget slutter seg ti1 Landbruks- og matdepartementets 
forslag ti1 endring av jordloven, rned falgende merknader: 

Lovendringen vil kunne bidra ti1 en uheldig utvikling nHr det gjelder 
bruksstruktur. Dersom formilet rned lovendringen er 6 bidra ti1 
strukturrasjonalisering, bar unntak fra krav om delingstillatelse kun 
gjelde ved fullstendig bruksrasjonalisering. 
Det mH stilles krav om delingstillatelse ved fradeling av bygninger i og 
naer tunet pH landbrukseiendommer. Avgrensning gjennom metergrense 
ma vurderes ut fra lokale forhold. 
Kommunene mH gis mulighet ti1 H fastsette lokal forskrift rned utvidet plikt 
ti1 H sake om delingstillatelse. 

Serr-Fron den 30. september 2005 

Wenche H. Dale 
(sign.) 

Saksbehandler: Jordbruksr5dgiver Gunhild Haugum 

Administrasjonen sette fram slikt nytt forslag ti1 vedtak: 
Plan- og utviklingsutvalget snsker beholde jordloven i hovedsak slik 
den er i dag rned fslgende endringer: 

- tinglysingskontroll ved fradeling oppheves, kontroll 
gjennomfsres av kommunen i forbindelse rned behandling av 
deling og oppmiiling 

- avvikling av ordningen rned statlig kjsp av tilleggsjord og 
- ekspropriasjon etter jordloven 
- oppheving uaktuelle lover 

Sar-Fron kommune E:iPlan- og um~klmngsutvaliP&U Srde5av6 P-mate den 10.10.05 
05\T11 behandlmng\l I 7-05 doc 
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Vedtak: (samrarystes) Som nytt forslag fr5 administrasjonen. 

Plan- og utviklingsutvalget snsker d beholde jordloven i hovedsak 
slik den er i dag med fslgende endringer: 

- tinglysingskontroll ved fradeling oppheves, kontroll 
gjennomfares av kommunen i forbindelse med behandling av 
deling og oppmiling 

- avvikling av ordningen med statlig kjsp av tilleggsjord og 
ekspropriasjon etter jordloven 

- oppheving uaktuelle lover 

Ser-Fron kommune E: \Plan- og utviklingsutvalU'&U Side6av6 P-mete den 10.10.0S 
OS\Til behandling\ll7-0S.doc 



RINGEBU KOMMUNE 

VAr referanse 
2OO5I4OOO29 -2 
V6-&2 1 

VAr saksbehandler: 
Gunhild Haugum tlf 61299255 

FORSLAG TIL ENDRINGER I JORDLOVEN - H0RING 

Sakstype 1 Utvalg I Utvsaksnr. 1 M~itedato I Behstatus 

A I PS ] Utvalg for miljo, utmark og landbruk 1 053105 119.10.05 I B E  
Dokumenter vedlagt saken: 

H~ringsnotat, endringer i jordloven m.v. Del I 

Forslag ti1 vedtak 
Utvalg for miljo, utmark og landbruk slutter seg ti1 Landbruks- og matdepartementets forslag ti1 
endring av jordloven rned folgende merknader: 

J Lovendringen vil kunne bidra ti1 en uheldig utvikling nAr det gjelder bruksstruktur. Dersom 
formilet rned lovendringen er i bidra ti1 strukturrasjonalisering bor unntak fra krav om 
delingstillatelse kun gjelde ved fullstendig bruksrasjonalisering. 

J Det m i  stilles krav om delingstillatelse ved fradeling av bygninger i og naer tunet p i  
landbrukseiendommer. Avgrensing gjennom metergrense m i  vurderes ut fra lokale forhold. 

J Kommunene m i  gis mulighet ti1 i fastsette lokal forskrift rned utvidet plikt ti1 i sgke om 
delingstillatelse. 

Motebehandling fra Utvalg for mil& utmark og landbruk 
Ole Johan Biorge fremmet folgende forslag ti1 nytt vedtak: 
Utvalget for miljg, utmark og landbruk onsker i beholde jordloven i hovedsak slik den er i dag rned 
folgende endringer: 

- tinglysingskontroll ved fradeling oppheves, kontroll gjennomfores av kommunen i 
forbindelse rned behandling av deling og oppmiling 

- avvikling av ordningen rned statlig kjop av tilleggsjord og 
- ekspropriasjon etter jordloven 
- oppheving av uaktuelle lover 

Ensternmig vedtatt som Bjorges forslag. 

Ved tak 
Utvalget for miljo, utmark og landbruk onsker 2 beholde jordloven i hovedsak slik den er i dag rned 
folgende endringer: 

- tinglysingskontroll ved fradeling oppheves, kontroll gjennomfores av komrnunen i 
forbindelse rned behandling av deling og oppmiling 

- avvikling av ordningen rned statlig kjgp av tilleggsjord og 
- ekspropriasjon etter jordloven 
- oppheving av uaktuelle lover 
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Gunhild Haugum 

Bakgrunn 
Landbruks- og Matdepartementet har i brev datert 04.07.05 sendt ut forslag ti1 endring av jordloven p i  horing. 
Hgringsfrist er satt ti1 1. november. 

Fglgende forslag ti1 endring av jordloven er lagt fram: 
J det generelle delingsforbudet oppheves, samtidig sorn det fastsettes regler om % sgke delingstillatelse der 

det er behov for offentlig kontroll, eks. fradeling av dyrka jord 
J det kreves ikke delingstillatelse dersom det er gitt tillatelse ti1 omdisponering etter jordlovens $9, eller 

der deling gjelder jord sorn skal selges sorn tilleggsjord ti1 annet bruk i drift 
J tinglysingskontroll ved fradeling oppheves, kontroll gjennomfores av komrnunen i forbindelse rned 

behandling av deling og oppmiling 
J avvikle ordningen rned statlig kjop av tilleggsjord og ekspropriasjon etter jordloven 
J tilskuddsordning, jordloven $ 18 
J oppheving uaktuelle lover 

I tillegg vurderer departementet fglgende forslag: 
J krav om delingstillatelse n%r deling gjelder bygninger i tunet 
J mulighet for i fastsette lokal forskrift om utvidet plikt ti1 B sgke om delingstillatelse 
J oppheve mulighet for ekspropriasjon i forbindelse rned husmannsbruk m.m. 

Forslag om endring av jordloven begrunnes rned et onske om forenkling av lovverket, gnske om i stgtte opp om 
en utvikling mot stgrre enheter, Stme valgfrihet for de sorn gnsker b bo pi ,  men ikke drive girdsbmk, stgrre 
mulighet ti1 d dele fra store boligtomter og et gnske om i bidra ti1 @kt omsetning av landbrukseiendommer. 

Dagens lovverk 
Etter $12 i gjeldende jordlov er det forbud mot deling av jord- og skogbrukseiendornrner. Det kan gis samtykke 
ti1 deling dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det eller deling er forsvarlig rned hensyn ti1 avkastning 
p i  eiendommen. Ved vurdering om delingssarntykke skal gis, skal det blant annet tas hensyn ti1 drifts- eller 
rniljomessige ulemper for landbruket i ornrbdet, godkjente planer og kulturlandskapet i omridet. 

Med samfunnsinteresser av stor vekt menes tiltak sorn har stor verdi for allmennheten eller en starre gruppe 
personer. (Eks god bruksrasjonalisering) Rent personlige eller private interesser vil normalt falle utenfor. 

Ved fradeling av dyrka jord tas det hensyn ti1 arealkategori og hvor mye fulldyrka jord eiendommen har. Det er i 
utgangspunktet lite gnskelig at lettbrukt fulldyrka jord benyttes ti1 boligformil. Dersom en kan si at fradeling av 
arealet ikke har avgjgrende betydning for driftsenheten regnes fradelingen sorn forsvarlig ut fra eiendommens 
avkastningsevne. 

En fradeling bor ikke medfore oppstykking av restarealet, og m i  vaere arronderingsmessig akseptabel. En mi 
ogsi se p i  hvilke konsekvenser fradelingen har for bruken av eller adkomsten ti1 restarealet. En boligenhet som 
er plassert i et landbruksomride vil kunne pbfgres ulemper i form av stoy, stov etc, sorn folge av jordbruksdrift 
p i  restarealet. 

Med kulturlandskapet menes landskapsbilde, mangfoldet i naturen og kulturhistoriske verdier. I en delingssak 
m i  en vurdere om det foreligger forhold tilknyttet kulturlandskapshensynet som taler mot en dispensasjon. 

Jordlovens $12 skal tolkes i lys av formilet rned jordloven, $1. Lovens formil er i legge ti1 rette for at 
arealressursene brukes p i  en mite som er mest tjenlig for samfunnet og de sorn har yrket sitt i landbruket. 
Arealressursene skal disponeres p i  en mite som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut fra samfunnsutviklingen i 
omridet, og rned hovedvekt p i  hensynet ti1 bosetting, arbeid og driftsmessig gode Igsninger. 

Fjerning av delingsforbudet 
Formilet rned jordloven slik den er i dag har vart b sikre og sarnle ressursene p i  landbrukseiendornmen for 
nivarende og framtidige eiere. Delingsforbudet bygger p i  et prinsipp om at det er samfunnet sorn skal ta stilling 
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ti1 hva sorn er en samfunnsmessig tjenlig utvikling, og ikke kun eier. 

Departementet legger ti1 grunn at spgrsmilet om hva sorn i dag er en samfunnsmessig tjenlig utvikling er s i  
komplekst, at dersom ikke sarnfunnet har lagt konkrete planer for bruken av arealene, eks. gjennom arealplaner, 
bgr det vare eier sorn selv gjgr denne vurderingen. Dette innebarer at eier selv skal vurdere for eksempel drifts- 
og miljgmessige ulemper ved fradeling og kulturlandskapshensyn. 

I hgringsnotatet er det lagt stor vekt p i  at de foreslitte endringene av jordlovens skal bidra ti1 en forenkling og gi 
mindre "byrikrati". Denne forenklingen skal bidra ti1 at bide eier og forvaltningen skal f i  frigjort ressurser. 

I Ringebu har antall saker sorn gjelder jordlovens 912 eller 9 ligget mellom 15 og 20 de siste kene. En stor 
andel av sakene gjelder fradeling av tomter, bebygd eller ubebygd, i hovedsak ti1 fritidsformil. I tillegg har det 
de siste drene ogsd vart behandlet flere bruksrasjonaliseringssaker, hvor tunet p i  landbrukseiendornmer er 
fradelt og restarealet solgt sorn tilleggsjord ti1 gkdsbruk i drift. Resten av sakene gjelder fradelinger ti1 andre 
formil. Dersom forslaget ti1 endring av jordloven vedtas vil saksmengden reduseres betraktelig. Blant annet har 
det vzrt fremrnet en rekke sgknader om fradeling av seterhus og hytter i seterornrider de siste kene. De 
sistnevnte sakene vil ikke lenger ble behandlet sorn delingssaker etter jordloven. 

Endringene i lovverket skal bidra ti1 en utvikling mot storre enheter innen landbruket og mer rasjonell drift. Slik 
lovteksten er utformet er det irnidlertid ikke noe krav om at all dyrkajord p i  en eiendom sorn deles skal selges 
sorn tilleggsjord. Dermed kan det oppsti situasjoner der deler av dyrkajorda p i  en eiendom selges sorn 
tilleggsjord, og man sitter igjen med en enhet sorn er svekket areal- og ressursmessig. Det samme vil gjelde for 
skogareaVskogeiendornrner, sorn da kan deles uten jordlovsbehandling. Dersom formilet med lovendringen er A 
bidra ti1 strukturrasjonalisering bgr unntak fra krav om delingstillatelse kun gjelde ved fullstendig 
bruksrasjonalisering. 

Departementet har lagt vekt p i  at oppheving av delingsforbudet gir grunneier en mulighet ti1 B realisere 
kapitalverdier gjennom salg av jord, noe sorn kan gi grunnlag for satsing p i  alternativ nzringsutvikling. I 
retningslinjer ti1 gjeldende jordlov er det poengtert at man ikke skal ta hensyn ti1 kortsiktige gevinster, men se p i  
konsekvensene for landbrukseiendommen p i  lang sikt. Departementet har dermed gdtt bort fra et viktig prinsipp 
i dagens lovverk. 

Departementet mener at en fjerning av delingsforbudet vil ha positive konsekvenser for bosettingen i distriktene. 
Endringene skal bidra ti1 @kt omsetning av landbrukseiendornrner. Det blir blant annet vist ti1 at interessen for i 
kjgpe smibruk er stor, samt at fjerning av delingsforbudet vil gi stgrre tilgang p i  boligtomter. 

I pressomrider vil en trolig se at fjerning av delingsforbudet vil gi en @kt omsetning av gkdstun med restareal 
(som folge av bruksrasjonalisering). I de omrider hvor man sliter med befolkningsutviklingen er det i de fleste 
tilfeller ikke tilgang p i  boligtomter eller bolighus sorn er den stgrste utfordringen. Det er derimot et mangelfullt 
arbeidsmarkedet sorn begrenser tilflyttingen. Et ghdstun der arealene er fradelt vil vsere rnindre interessant sorn 
bosted dersom kjgper ikke har jobbmulighet i ornridet. I slike omrider i distriktene vil disse tunene trolig ende 
sorn fritidsboliger. 

Departementet legger vekt pH at fradeling og salg av tunet p i  en landbrukseiendom sorn ikke lenger er i aktiv 
drift, sorn bolig eller sorn fritidseiendom, vil bidra ti1 at bygningsmassen holdes ved like. Tunet p i  en 
landbrukseiendom bestir normalt av flere bygninger, ofte store driftsbygninger med et betydelig 
vedlikeholdsbehov. Det vil vzre en utfordring for kjgper av tunet 3 holde bygningene ved like hvis det ikke er 
nzringsinntekt fra eiendornmen. Dette kan gi negative konsekvenser for kulturlandskapet. Dersom forslag ti1 
lovendring blir vedtatt, blir det viktigere enn f@r i legge vekt p i  kulturlandskapshensyn i arealplaner. 

Konklusion: 
Forslaget om i fjerne delingsforbudet vil trolig f i  innvirkning p i  bruksstrukturen i landbruket. Dersom endring 
av jordloven fgrer ti1 at flere landbrukseiendommer deles, vil en f i  storre enheter, men ogsi mindre enheter. 
Arealbruken vil pBvirkes rnindre, da jordlovens 99, om omdisponering, beholdes, samt at arealbruk ogsi er 
regulert gjennom arealplaner. Lovendringen stiller imidlertid starre krav ti1 kornmunen n k  det gjelder utforrning 
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av arealplaner. 

Fradeling av bygninger 
Departementet vurderer om det skal kreves delingstillatelse ved fradeling av bygninger sorn ligger i eller naer 
tunet. Bakgrunnen for dette er at bygningene pb en landbrukseiendom har viktige funksjoner for driften p i  
eiendommen. Fradeling kan vare uheldig for drifta pb eiendommen, og kan vare uheldig med tanke p i  
kulturlandskapet. Vi stotter forslaget om krav om delingstillatelser for bygninger i og naer tunet. 

Landbruksdepartementet legger ti1 grunn av fradeling av bygninger pb skogeiendommer og p i  setre ikke har de 
sarnme negative konsekvenser. Vi statter ikke denne vurderingen. I begge rnidtdalskommunene representerer 
seterornridene viktige kulturlandskapsverdier sorn mh bevares. I kommuneplan for Ringebu, arealdelen, er 
seteromrbdene pekt ut sorn en av hovedutfordringene, og det er da lagt vekt pb behovet for b ta vare p i  
seterornridene, sorn naringsmessig ressurs, kulturarv og levende kulturlandskap. Dersom krav om 
delingstillatelse ikke skal gjelde seterbygninger, forutsetter dette at bevaring av seteromrbdene nedfelles i 
arealplaner. 

Departementet ber om innspill i forhold ti1 evt. metergrense n& det gjelder avgrensning av hvilke fradelinger 
sorn trenger tillatelse. Det er vanskelig b gi en konkret metergrense. Dette vil avhenge av lokal byggeskikk og 
lokal tradisjon n& det gjelder utfonning av tunet. Det avgjarende mb vare hvomidt fradelingen medfarer drifts- 
eller miljomessige ulemper eller har negative konsekvenser for kulturlandskapet, noe sorn mb vurderes i det 
enkelte tilfelle. 

Fastsetting av lokal forskrift 
Departementet bpner for at kornrnunene kan fastsette egen forskrift med utvidet plikt ti1 A soke om tillatelse ved 
deling av eiendom. Vi stotter dette forslaget. Dette gir mulighet for at kornmunen kan vurdere deling av 
landbrukseiendommer ut fra lokale forhold. Det bgr vare opp ti1 den enkelte kommune b fastsette en arealgrense 
for hvor krav om delingstillatelse gjelder. 

Som alternativ ti1 lokal forskrift, foreslk departementet endring av plan- og bygningsloven slik at kommunen 
kan gjare tilsvarende forutsetninger i areaplaner. Vi mener irnidlertid at de vurderinger sorn @ares harer naturlig 
inn under jordloven, og siledes bar forankres i denne. Behandling etter jordloven sikrer ogsb i de fleste tilfeller 
at to faginstanser vurderer saken (plan og landbruk), noe sorn vi ser sorn en fordel. 

Ovrige forslag 
Vi slutter oss ti1 de avrige forslag sorn er lagt fram. 


