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H0RING - FORSLAG TIL DIVERSE ENDRINGAR I JORDLOVA MV. 

Formannskapet i kornrnunen har behandlet forslagene i mate 03.1 1.2005 og 
har med 6 mot 3 sternmer vedtatt falgende uttalelse som var ridmannens innstilling: 

Alstahaug kommune gk- imot at det generelle forbudet i jordlovens !j 12 om deling av 
eiendom som er nytta eller kan nyttes ti1 jordbruk og skogbruk blir oppheva. Dette 
begrunnes med at kornmunen mener det fortsatt er behov for en samfunnrnessig 
kontroll med deling av landbrukseiendommer for i sikre langsiktige gode larsninger 
for utnytting av arealene. Fri oppdeling av areal som ikke er dyrka jord vil kunne fare 
ti1 en oppstykking av skog og utrnark p i  mange utenbygds eiere. Dette vil gjrare det 
vanskelig i utnytte arealene for eksempel ved oppretting av fellestiltak for utnytting 
av skog, jakt og ti1 turisme. 

Hvis delingsforbudet blir oppheva gir komrnunen inn for at eieren m i  sake samtykke 
ti1 deling eller fiadeling av dyrka jord og samtykke ti1 fiadeling av bygninger som 
ligger i eller nart tunet p i  eiendommen. 

Hvis delingsforbudet blir oppheva gk- kommunen inn for at komrnunene mb gis 
mulighet ti1 i fastsette lokal forskrift med utvidet plikt ti1 i sake sarntykke ti1 deling 
av landbrukseiendommer. 

Hvis delingsforbudet oppheves har kommunen ingen merknader ti1 forslaget om at 
tinglysingskontrollen ved deling blir tatt bort og at kontrollen legges ti1 arbeidet med 
kommunenes handtering av deling og oppmiling etter bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven. 

Komrnunen har ingen merknader ti1 departementets forslag ti1 endringer under kap I11 
og VI i bringsnotatet. 
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Mindretallet pb 3, Fremskrittspartiet og H~zryres medlemmer, stemte for fnrlgende forslag satt 
fiam av gruppeleder i Alstahaug FrP, Arnt S. Jakobsen. 

"Alstahaug Kommune har fnrlgende merknad ti1 bringen: 

Del I 

Delingsforbudet bygger pb en holdning der det ikke er eieren, men samfunnet sorn er narmest 
ti1 b ta stilling ti1 hva sorn vil vare den samhsmessige mest tjenlige bruken av 
eiendommen. Alstahaug Kommune mener det bar vaere eieren selv sorn skal ha fiihet ti1 ii 
fatte slike avgjnrrelser. 

Delingsforbudet klan legge wdvendige band p i  eieren sin mulighet ti1 ii utvide eller etablere 
alternativ naringsutvikling pii landbrukseiendommen, og bar derfor fjernes i sin helhet. 

Alstahaug Kommune vil pipeke at en oppheving av delingsforbudet vil fare ti1 at flere fir 
tilgang ti1 b kjspe tilleggsjord, noe sorn styrer utviklingen i retning av storre 
landbruksenheter. For bondene sorn vil satse pii m e n  virksomhet gir oppheving av 
delingsforbudet mulighet ti1 ii realisere kapitalverdi, noe sorn igjen vil gi grunnlag for skt 
satsing pii naringsutvikling. En slik endring vil dessuten binde opp farre ressurser i offentlig 
behandling pb kommunenivii av snrknader om dispensasjon. 

Del I1 

Alstahaug kommune slutter seg ti1 forslaget fia Landbruk- og matdepartementet n h  det 
gjelder awikling av ordningen med fiivillig statlig kjnrp finansiert gjennom Jordfondet, 
jordloven $ 6. 

Alstahaug kornrnune slutter seg ti1 departementets forsalg om b oppheve 
ekspropriasjonshjemlene i jordloven $$ 13 og 8, femte ledd samt $ 16 om avlnrsning av 
bruksretter." 

Dette brevet er sendt pr fax 03.1 1.2005. 

Med hilsen 
Alstahaug kornmune 

045.2- ALLJ{ 
Arne Vibennr 
jordbrukssjef 


