
GJEMNES KOMMUNE 

Arkivsaksnr: Sakstittel: 
05/85 1 Heringsuttale -forslag ti1 diverse endringer i jordlova m.m. 

Utskrift til: 
Landbruks- og matdepartementet 

Vedlegg : 
Herringsbrev og herringsnotat fra Landbruks- og matdepartementet. 

Saksframlegg 
Landbruks- og matdepartementet inviterer ulike horingsinstanser ti1 innen 1. november 2005 
S gi uttale ti1 forslag ti1 lovendringer. Forslaget gjelder: 

oppheving av delingsforbudet, jordlova 5 12, del I, 
oppheving av regler om statens kjarp av tilleggsjord og regler om ekspropriasjon etter 
jordlova, del 11, 
tilskuddsordninga, jordlova 5 18, del 111, 
oppheving av noen uaktuelle lover, del IV. 

Gjemnes kommune har ingen innvendicger ti1 foreslitte endringer i del 11, del I11 og del IV i 
harringsnotet fra Landbruks- og matdepartementet. Det er kun innholdet i del I, forslag om i 
oppheve delingsforbudet i 3 12 i jordlova, som blir vurdert her. 

Forslaget gir ut pi: 
at det generelle forbudet mot i dele landbrukseiendom blir opphevet, samtidig som det 
blir fastsatt regler om ii serke delingssamtykke der det er behov for offentlig kontroll med 
delinga, f.eks. ved fradeling av dyrka jord. 
at eier mii serke samtykke ti1 deling eller fradeling av dyrka jord med mindre det er gitt 
samtykke ti1 omdisponering etter jordlova 5 9, eller der fradelinga gjelder jord som skal 
selges som tilleggsjord ti1 et annet bruk i drift. 
at tinglysingskontrollen ved fradeling blir oppheva, og at kontroll av om delinga er 
omfatta av plikt ti1 i serke samtykke etter jordlova skal gjennomferres i forbindelse med 
kommunens behandling av sak om deling og oppmiling etter reglene i plan- og 
bygningsloven og ny lov om eiendomsregistrering. 

Gjernnes kommune har ingen innvendinger ti1 det siste punktet i forslaget, slik at det er bare 
de to forste punktene som blir diskutert og vurdert her. 
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Departementet skriver i horingsbrevet sorn ligger ved horingsnotatet b1.a.: 

Det er wdvendig d s t~ t t e  opp om en utvikling mot starre eiendommer. 
Innbyggerne b0r fHr stwre frihet ti1 H velge hvordan de vil bo: 
a De som onsker d bo pH en gard, men sorn ikke henter inntekten sin fra tradisjonelt 

landbruk, b0r fd stwre mulighet enn i dug ti1 d gj0re det. 
3 Det md ogsd bli s t~ r re  mulighet ti1 d fd fradelt store tomter i landbruksomrdde. 
Det md samtidig tas vare p i  dyrka jord, og kulturlandskapet m i  sikves som grunnlag for 
rekreasjon. 

Dette er kort oppsummert bakgrunnen for de foresliitte endringene. Gjemnes kommune er 
ikke Mart uenige i disse uttalte formilene med lovendringene. Vke  hovedutfordringer er: 

Snu negativ folketallsutvikling - oke tilflyttingen ti1 kommunen. 
Skape nye arbeidsplasser ved aktiv n~ringsutvikling. 
Bidra ti1 at landbruket i kommunen utvikler seg i positivt. 

Det blir en diskusjon om hvorvidt endringene vil medfore de onskete virkninger eller ikke. 

Departementet mener b1.a. : 
at en opphevelse av delingsforbudet kan legge ti1 rette for endringer i eier- og 
bruksforhold sorn i storre grad enn i dag vil vaere i samsvar med gjeldene 
landbrukspolitikk. 
2 En opphevelse av delingsforbudet kan fme ti1 at flere E r  tilgang ti1 i kjope 

tilleggsjord, noe sorn styrer utviklingen i retning av storre driftsenheter. 
3 For bonder som vil satse p i  amen virksomhet gir opphevelse av delingsforbudet en 

mulighet for i realisere kapitalverdier, noe sorn igjen kan gi grunnlag for okt satsing 
p i  nzeringsutvikling. 

3 For de sorn onsker A bosette seg i distriktene, kan opphevelse av delingsforbudet legge 
ti1 rette for storre tilgang p i  eiendom ti1 slik bruk. 

= Endringen vil binde opp faxre ressurser i offentlig behandling pA kommunenivi av 
soknader om dispensasjon. 

at delingsforbudet bygger p i  ei holdning sorn sier at det ikke er eieren, men samfunnet 
som er best skikket ti1 A ta stilling ti1 hva sorn vil vzre den samfunnsmessig mest 
hensiktsmessige framtidige bruken av eiendommen. Departementet mener at det i dag er 
storre enighet om at dette sporsmAlet ofte er s i  komplekst at det med mindre sarnfunnet 
har lagt konkrete planar for bruken, og eierens bruk er i strid med disse (eksempelvis i 
forhold ti1 vedtatte arealplaner), bor det vEre eieren selv sorn har fiihet ti1 A fatte slike 
avgjorelser. 
at siden arealet dyrka jord i Norge totalt sett er lavt, er det likevel et behov for unntak fra 
delingsfiiheten i gitte situasjoner hva gjelder akkurat dette markslaget. Regjeringen har 
videre satt sorn mil  at arealtalet omdisponert dyrkamark skal halveres innen 2010. 
Departementet mener det er mulig i differensiere reglene om deling noe mer e m  det sorn 
er gjort i dag, uten at dette svekker hensynet ti1 jordvern eller kulturlandskap i 
nevneverdige grad. 

Forslaget ti1 ny jordlov 12 er sorn folgjer: 
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"Eigedom som er nytta eller kan nyttast ti1 jordbruk, skogbruk eller hagebruk kan utan 
hinder i denne lova delast, eller det kan stftast bruksrettar ti1 del av eigedomen. Deling krev 
likevel samtykke frd kommunen om delinga vert rdka av andre eller femte ledd, eller av 
forskr ft etter $1 3. 
Dvrka jord som er nytta eller kan nyttast ti1 jordbruk eller hagebruk, kan ikkje delast 
eller frddelast eigedom utan kommunen sitt samtykke. Plikt ti1 h s0kje deling etter f0rste ledd 
gjeld ogsd ved avtale om forpakting og liknande leige eller bruhrett ti1 del av den dyrka 
jorda ndr retten er stfta for lengre tid enn 10 dr, eller ikkje kan seiast opp av eigaren 
(utleigaren). 
Samtykke er likevel ikkje nedvendig dersom 
1. det er gitt samtykke ti1 omdisponering etter jordlova j 9, og dette samtykket ikkje er 

jorelda, jyr. j' 9jerde ledd, eller 
2. formhlet med frddelinga eller delinga er h overdra jorda som tilleggsareal ti1 annan 

eigedom som er nytta eller kan nyttast ti1 jordbruk eller hagebruk. Det er eit vilkdr at det 
er oppretta skriftleg kontrakt der det gdr fram kva eigedom arealet skal leggjast til, og at 
arealet skal nyttast ti1 slikt formdl. 

Samtykke ti1 deling etter andre ledd kan berre tillatast ndr samfunnsinteresser av stor 
vekt taler-for det. 
Bygningar som ligg i eller ricer tunomrdde kan ikkje frddelast eigedom som er nytta 
eller kan nyttast ti1 jordbruk eller hagebruk utan kommunen sitt samtykke. Frhdeling av 
bygningar som ligg i eller ricer tunomrddet kan tillatast n& frddelinga ikkje vil j0re ti1 skade 
pd kulturlandskapet, ti1 konkret pdreknelege drftsmessige ulemper av vesentleg betydning, 
eller dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for deling. 
Vedtak kommunen gjer etter andre og femte ledd kan pdklagast tilJLlkeslandbruksstyret om 
ikkje departementet har fastsett ein annan klageinstans. 

Jordlova kapittel VI og j'j13, 14, 15 16 og 1 7 i gjeldande lov vert oppheva. " 

Uttale fra Gjemnes kommune 
Vi tror at en opphevelse av delingsforbudet vil f"a konsekvenser for eiendomsstrukturen i v& 
kommune. Lokaldemokratiet f ir  redusert muligheten for ii drive en aktiv eiendomspolitikk. 
Omsetningen av landbruk- og utmarksarealer vil oke og det vil i storre grad bli 
markedskreftene som rir. Eksempelvis ser vi at en eventuell lovendring kan ipne for oppkjarp 
av attraktive utrnarksornriider i strarre skala av personer utenfra bygdesamhet .  En slik 
utvikling vil etter vir vurdering tappe v k e  bygder for viktige ressurser og ikke vz r  forenlig 
med onske om 0kt tilflytting, aktiv lokal naeringsutvikling og positiv utvikling i landbruket. 

Departementet argumenterer med at opphevelse av delingsforbudet gir bonder som onsker i 
satse i amen naering, muligheter for ii realisere kapital. Vi tror at disse pengene i liten grad vil 
komme lokalsamfunnet ti1 nytte. 

Det er mange som onsker ii kjupe smibruk. Ettersporselen etter slike er storre enn tilbudet. 
Dersom den foreslstte lovendringen f0rer ti1 at flere landbrukseiendommer uten fast bosetting 
kommer p5 salg, og dette i neste omgang medfarrer okt tilflytting og bosetting, er det i triid 
med vire onsker. Vi tror ikke at opphevelse av delingsforbudet alene gir en slik virkning, 
men at det i s i  fall m i  vaere en eventuelle bieffekt ved at prisene p i  landbruk- og 
utmarksareal bli presset vesentlig oppover. Vir hovedmilgruppe, som er unge mennesker i 
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etablererfasen, samt personer med tilknytning ti1 landbruket, kan da bli priset ute fra dette 
markedet. 

Departementet argumenterer ogsi med at forslag ti1 lovendring innebmer redusert 
saksmengde i kommunen. Det er innlysende at vi sparer noe her. Det kan kanskje dreie seg 
om, for vir del, 10 ti1 20 saker pr. is-. Vi konkluderer med at dette ikke utgjarr en ressurs av 
stor betydning. 

Departementet reiser sprarsmil om hvem sorn er best skikket ti1 i ta stilling ti1 hva sorn vil 
vaere den samfunnsmessige mest hensiktsmessige fiamtidige bruken av eiendommen - er det 
eieren eller samfunnet? 

For i prme i gi et svar p i  dette er det nradvendig i se litt p i  hvilke motiver sorn vanligvis 
ligger ti1 grunn for en saknad om deling. 

Salg av del av eiendom for 5 tjene penger. 
Pitrykk fra utenforstiende sorn msker i kjrape areal. 
Fordeling mellom arvinger. 

Det er ofte et kortsiktig perspektiv som legges ti1 grunn for eierens arnske om fiadeling. 
Hanlhun "ser verden" ut fra sitt stdsted og handlingen er motivert ut i fra onskerlbehov hos 
enkeltpersoner. Det er fi mennesker sorn evner i ta innover seg hvilke samfunnsmessige 
utfordringer sorn er pdregnelig om 50 eller 100 ir, for i neste omgang legge dette ti1 grunn nir 
de tar avgjarrelser. 

Det ble innfrart et generelt forbud mot i dele eiendommer sorn var i bruk eller kunne nyttes ti1 
jordbruk eller skogbruk, da jordlova av 1928 ble erstattet av jordlova av 1955. Forbudet 
skulle hindre at eiendommene ble delt i strarre utstrekning e m  det som var sett pd sorn 
drifisskonomisk forsvarlig. Dette prinsippet er viderefnrt i gjeldene jordlov fra 1995. 
Myndighetene har ogsi i dag sorn uttalt milsetting i legge ti1 rette for starrre eiendommer, for 
i neste omgang i gi grunnlag for en mer effektiv gjennomforing av landbruksproduksjonen. 
Samtidig er det viktig i forhindre at fradelinger av areal pifarrer landbruket betydelige drifts- 
og miljramessige ulemper. Et sterkt jordvern og i bevare kulturlandskapet er ogsi viktige 
milsettinger for samfunnet. Gjeldene jordlov bidrar med andre ord ti1 5 sikre at langsiktige 
samfunnsmessige interesser blir tatt med i vurderingen nir det blir tatt avgjarrelser sorn 
berrarer produksjonsarealene i landbruket. Det er fare for at vektlegging av slike langsiktige 
interesser i saksbehandlingen blir svekket dersom forslaget ti1 lovendring blir vedtatt. 

Dersom departementets forslag ti1 ny 3 12 blir vedtatt, stiller Gjemnes kommune seg bak 
forslaget om fortsatt sarknadsplikt nir  det gjelder fiadeling av dyrkajord og bygninger sorn 
ligger i eller nz r  tunomridet. 
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Rfdmannen i Gjemnes vii rfde kommunestyret ti1 Q komme med fdgende 
heringsuttalelse: 

Kommunestyret i Gjemnes sier seg enige i de vurderinger som er gjort i saksframlegget. 

Behandlingsnr: 2 Utv.saksnr: A PS 05/52 
Status: Behandlet 
Utvalg: Kommunestyret 
Matedato: 01.11.05 
Saksbehandler ALY 

Vedtak med 12 mot 5 stemmer 

Kommunestyret i Gjemnes sier seg enige i de vurderinger som er gjort i saksfiamlegget. 
Kommunestyret i Gjemnes ggr imot oppheving delingsforbudet etter $12, del 1 i jordlova. 

Batnfjordserra, 8. november 2005 
Rett utsluifi 

V 

Ellen Randi Blakstad I 


