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Sa ksprotokoll 

Utvalg : Utvalg for plan og kommunalteknikk 
Mstedato: 10.1 1.2005 
Sak: 0075105 

Arkivsak: 05107866 
Tittel: SAKSPROTOKOLL: ENDRINGER I JORDLOVEN - H0RlNG 

Behandling: 

H vITor KBsa fiemmet farlgende forslag: 

"Utvalget for plan og kommunalteknikk foreslH: 
I vedtakets pkt. 2 tas ut alle setninger fia "Imidlertid" og ut avsnittet. 
Pkt. 4 lyder: 
Vi vil pipeke at: - og resten av siste setning. 
Setningen far gH ut." 

Administrasjonens forslag ble vedtatt rned 10 mot 1 stemme, avgitt av H. 

VEDTAK: 

Porsgrunn kommune vil kornme rned farlgende hmingsuttalelse ti1 de foreslitte endringer i jordloven 
m.v. : 

Den foreslitte endringen i jordloven innebaerer en liberalisering samrnenliknet rned dagens 
bestemmelser. Hovedrnilet i den politikken som Landbruks- og Matdepartementet adorer er B gi 
"grunnlag for 0kt verdiskapning og livskvalitet tuftet p i  en baerekraftig forvaltning av landbruket og 
bygdene rned sine ressurser". Man arnsker i sikre "en baerekraftig ressursforvaltning rned et sterkt 
vern av jordsmonnet, bevaring og vedlikehold av kulturlandskapet og sikring av det biologiske 
mangfoldet" og B "gjarre det attraktivt i bo i bygdene gjennom en variert eiendomspolitikk". 

Kommunen er av den oppfatning at en oppheving av delingsforbudet langt pii vei kan bidra ti1 
ii nii dette hovedmiilet, samtidig som man fiir en forenkling av dagens regelverk og styrker 
lokaldemokratiet. Vi tror at en oppheving av delingsforbudet - rned de forbehold som legges 
inn - vil bidra ti1 skt  naeringsutvikling og verdiskapning samtidig som kommunene kan 
ivareta miljsaspektet og Verne om jordsmonnet og kulturlandskapet. Imidlertid vil vi piipeke 
at en oppheving av delingsforbudet kan gi oppsplitting av landbrukseiendommene og 
diirligere utnyttelse av driftsredskapene. Vi antar at en tilrettelegging for deling av 
ressursene, vil kunne gi mange delte eiendommer (spesielt i forbindelse rned eiendommer som 
overdras innen familien). Store resteiendommer og %ye" smiibruk i pressomriider vil etter 
viir vurdering vaere svaert uheldig. Vi tror at en fjerning av delingsforbudet vil kunne 
resultere i spekulasjoner knyttet ti1 muligheter for senere arealomdisponeringer i de 
sentrumsnaere omriidene. Dette vil kunne gi betydelige skonomiske gevinster for hver enkelt 
grunneier, men ogsii kunne bidra ti1 en fragmentering av arealplanleggingen. Dette vil kunne 
resultere i en uheldig arealutvikling bl. a. i form av nedbygging av bynaert kulturlandskap. 

Departementet vurderer om kommunene barr f"a mulighet ti1 i fastsette lokal forskrift rned utvidet 
plikt ti1 i sarke tillatelse ti1 deling ut fia lokale forhold og prioriteringer, eller om det bar innarbeides 
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i bestemmelsene i plan- og bygningsloven slik at komrnunen kan fastsette bestemmelser ti1 
arealplanen. 

Kommunen vil anbefale at det kan fastsette bestemmelser ti1 arealplanen ved at det foretas 
endringer i plan- og bygningslovens 5 20-4 andre ledd, bokstav b, og 5 33 ferste ledd. Vi anser 
dette sorn en bedre lesning enn ii innfere lokale forskrifter, da man lettere kan differensiere 
ulike bestemmelser sorn vil vaere av betydning i ulike deler av kommunen (som eksempelvis 
kulturlandskap, kjerneomriider for landbruk, biologisk mangfold mv.). Bestemmelser i 
arealplanen blir lettere i hindtere og hindheve enn lokale forskrifter. Dette fordrer 
imidlertid Mare nasjonale feringer sorn sikrer at  man klarer i ivareta den nasjonale 
landbruks- og miljepolitikken. Samtidig vil vi pipeke at lokale forskrifter bedre kan ivareta 
forutsigbarheten i et langsiktig perspektiv, uten i pivirkes av kortsiktige, politiske 
stremninger sorn mitte vaere i samfunnet. 

Departementet ber om kommunens synspunkt pd om det b0r fastsettes en plikt ti1 d sarke tillatelse ti1 
fradeling av bygninger sorn ligger i eller nar tunet pa eiendommen. Det reises ogsd spmsmdl om 
hvem sorn berr vare klageinstans dersom man fastsetter en slik bestemmelse. Departementet spar 
ogsd om det bar innfares metergrense n h  det gjelder bygninger sorn ligger naer tunet. 

Kommunen anbefaler i sette krav ti1 i seke om tillatelse ti1 fradeling av bygninger sorn ligger i 
eller naer tunet p i  eiendommen. Dette p i  bakgrunn av de drifts- og miljsmessige 
konsekvensene sorn kan oppsti sorn felge av delingen, og sorn antas i fii en mer objektiv 
vurdering ved at dette m i  avgjeres av de kommunale myndigheter. N i r  det gjelder I fastsette 
krav ti1 avstand for bygninger sorn ligger naer tunet og sorn kan fradeles kan dette ha ulike 
konsekvenser avhengig av topografien, atkomsten ti1 bygningen, private vann- og 
avlepsforsyningsanlegg, kulturlandskap m.v. Vi anbefaler siledes ikke I sette noen 
metergrense, men at det legges en skjennsmessig vurdering ti1 grunn basert p i  de lokale 
forholdene p I  stedet. Slik vi ser det vil fylkeslandbruksstyret vaere et naturlig valg n i r  det 
gjelder klageinstans. Det er fylkeslandbruksstyret sorn behandler de andre klagesakene pii 
landbruksomridet. 

Avslutningsvis vil kommunen bemerke at en fjerning av delingsforbudet i jordloven vil sette 
store og nye krav ti1 den kommunale saksbehandlingen, og ti1 at den landbruksfaglige 
kompetansen blir mer integrert i behandlingen av bygge- og delingssaker etter plan- og 
bygningsloven. 
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Saksframlegg 
Planlagt for fremleggelse i: Utvalg for plan og kornrnunalteknikk 

Arkiv: 049 &00 05107866-001 1 Saksbehandler: Tore Kildal 

ENDRINGER I JORDLOVEN - H0RING 

Forslag ti1 vedtak: 

Porsgrunn kommune vil komme rned fslgende hmingsuttalelse ti1 de foresliitte endringer i jordloven 
m.v. : 

Den foresliitte endringen i jordloven innebaerer en liberalisering sammenliknet rned dagens 
bestemmelser. Hovedmiilet i den politikken sorn Landbruks- og Matdepartementet anforer er ii gi 
" g m l a g  for 0kt verdiskapning og livskvalitet tuftet p& en baerekraftig forvaltning av landbruket og 
bygdene rned sine resswrser". Man snsker & sikre "en baerekraftig ressursforvaltning rned et sterkt 
vern av jordsmonnet, bevaring og vedlikehold av kulturlandskapet og sikring av det biologiske 
mangfoldet" og ii "gjsre det attraktivt ii bo i bygdene gjennom en variert eiendomspolitikk". 

Kommunen er av den oppfatning at en oppheving av delingsforbudet langt p i  vei kan bidra ti1 
n i  dette hovedmilet, samtidig som man f i r  en forenkling av dagens regelverk og styrker 

lokaldemokratiet. Vi tror at  en oppheving av delingsforbudet - rned de forbehold som legges 
inn - vil bidra ti1 skt  naeringsutvikling og verdiskapning samtidig som kommunene kan 
ivareta miljsaspektet og Verne om jordsmonnet og kulturlandskapet. Imidlertid vil vi pipeke 
at  en oppheving av delingsforbudet kan gi oppsplitting av landbrukseiendommene og 
dirligere utnyttelse av driftsredskapene. Vi antar at  en tilrettelegging for deling av 
ressursene, vil kunne gi mange delte eiendommer (spesielt i forbindelse rned eiendommer sorn 
overdras innen familien). Store resteiendommer og "nye" smibruk i pressomrider vil etter 
v i r  vurdering vaere svaert uheldig. Vi tror at en fjerning av delingsforbudet vil kunne 
resultere i spekulasjoner knyttet ti1 muligheter for senere arealomdisponeringer i de 
sentrumsnaere omrtdene. Dette vil kunne gi betydelige skonomiske gevinster for hver enkelt 
grunneier, men ogsl kunne bidra ti1 en fragmentering av arealplanleggingen. Dette vil kunne 
resultere i en uheldig arealutvikling bl. a. i form av nedbygging av bynaert kulturlandskap. 

Departementet vurderer om kommunene bar fA mulighet ti1 A fastsette lokal forskrift rned utvidet 
plikt ti1 A snke tillatelse ti1 deling ut fia lokale forhold og prioriteringer, eller om det bar innarbeides 
i bestemmelsene i plan- og bygningsloven slik at kommunen kan fastsette bestemmelser ti1 
arealplanen. 

Kommunen vil anbefale at  det kan fastsette bestemmelser ti1 arealplanen ved at  det foretas 
endringer i plan- og bygningslovens 5 20-4 andre ledd, bokstav b, og $33 fnrste ledd. Vi anser 
dette som en bedre lssning enn i innfsre lokale forskrifter, da man lettere kan differensiere 
ulike bestemmelser som vil vzere av betydning i ulike deler av kommunen (som eksempelvis 
kuiturlandskap, kjerneomrider for landbruk, biologisk mangfold mv.). Bestemmelser i 
arealplanen blir lettere 5 hindtere og hiindheve enn lokale forskrifter. Dette fordrer 
imidlertid Mare nasjonale fsringer som sikrer at man klarer i ivareta den nasjonale 
landbruks- og miljspolitikken. Samtidig vil vi pipeke at lokale forskrifter bedre kan ivareta 
forutsigbarheten i et langsiktig perspektiv, uten i pivirkes av kortsiktige, politiske 
strsmninger som mttte vaere i samfunnet. 

Departementet ber om kommunens synspunkt pA om det b0r fastsettes en plikt ti1 ii s0ke tillatelse ti1 



fradeling av bygninger sorn ligger i eller naer tunet pii eiendommen. Det reises ogsii spsrsmiil om 
hvem sorn brar vaere klageinstans dersom man fastsetter en slik bestemmelse. Departementet sprar 
ogsii om det brar innfrares metergrense niir det gjelder bygninger sorn ligger naer tunet. 

Kommunen anbefaler i sette krav ti1 i seke om tillatelse ti1 fradeling av bygninger sorn ligger 
i eller naer tunet p i  eiendommen. Dette p i  bakgrunn av de drifts- og miljemessige 
konsekvensene sorn kan oppsti sorn fdge av delingen, og sorn antas 1 fii en mer objektiv 
vurdering ved at dette m i  avgjeres av de kommunale myndigheter. N i r  det gjelder i fastsette 
krav ti1 avstand for bygninger sorn ligger naer tunet og sorn kan fradeles kan dette ha ulike 
konsekvenser avhengig av topografien, atkomsten ti1 bygningen, private vann- og 
avlepsforsyningsanlegg, kulturlandskap m.v. Vi anbefaler siledes ikke i sette noen 
metergrense, men at det legges en skjennsmessig vurdering ti1 grunn basert p i  de lokale 
forholdene p i  stedet. Slik vi ser det vil fylkeslandbruksstyret vaere et naturlig valg n i r  det 
gjelder klageinstans. Det er fylkeslandbruksstyret sorn behandler de andre klagesakene p i  
landbruksomridet. 

Avslutningsvis vil kommunen bemerke at en fjerning av delingsforbudet i jordloven vil sette 
store og nye krav ti1 den kommunale saksbehandlingen, og ti1 at den landbruksfaglige 
kompetansen blir mer integrert i behandlingen av bygge- og delingssaker etter plan- og 
bygningsloven. 

Porsgrunn, den 26. oktober 2005 

Egil Johansen 
riidmann Turn 

Tore Kildal 
konst. kommunalsjef 



VEDLEGG UTENFOR SAKSKARTET: 

1. Oversendelsesbrev fia Det Kongelige Landbruks- og Matdepartement, datert 30.06.05 

Utrykte vedlegg: 
0 Hsringsnotat av 29. juni 2005 - endringer i jordloven m.v 

SAMMENDRAG: 
Landbruks- og Matdepartement (LMD) har oversendt forslag ti1 endringer i jordloven m.v. ti1 br ing 
i kommunene (se trykt vedlegg nr. 1). Det sorn i hovedtrekk foreslis av endringer, og sorn bersrer 
den kommunale saksbehandlingen, er forslaget om i oppheve delingsforbudet i jordlovens 12. 
Saksfi-amlegget konsentrerer seg derfor om de momenter sorn relaterer seg ti1 dette, og tar ikke for 
seg de andre forslagene ti1 endringer. 

Hovedmilet i den politikken sorn Landbruks- og Matdepartementet anferrer er i gi "grunnlag for skt 
verdiskapning og livskvalitet tufiet pA en baerekraftig forvaltning av landbruket og bygdene med 
sine ressurser". Man snsker i sikre "en baerekraftig ressursforvaltning med et sterkt vern av 
jordsmonnet, bevaring og vedlikehold av kulturlandskapet og sikring av det biologiske mangfoldet" 
og i "gjsre det attraktivt A bo i bygdene gjennom en variert eiendomspolitikk". 

Departementet vurderer ogsA: 
om det bsr gjsres unntak fra delingsfriheten dersom fiadelingen gjelder bygninger sorn 
ligger i eller naer tunet pb eiendommen. 
om kommunene bsr f i  mulighet ti1 i fastsette lokal forskrift med utvidet plikt ti1 i sake 
tillatelse ti1 deling ut fra lokale forhold og prioriteringer eller om det bsr innarbeides 
endringer i bestemmelsene i plan- og bygningsloven slik at kommunene kan fastsette 
bestemmelser i arealplan. 

Administrasjonen anbefaler at kommunen vektlegger fslgende momenter i sin hsringsuttalelse: 
En oppheving av delingsforbudet kan langt p i  vei kan bidra ti1 i nb det hovedmilet 
departementet har satt opp, samtidig sorn man f"ar en forenkling av dagens regelverk og 
styrker lokaldemokratiet. Vi tror at en oppheving av delingsforbudet - med de forbehold 
sorn legges inn - vil bidra ti1 skt naeringsutvikling og verdiskapning samtidig sorn 
kommunene kan ivareta miljsaspektet og Verne om jordsmonnet og kulturlandskapet. 
Imidlertid vil vi pipeke at en oppheving av delingsforbudet kan gi oppsplitting av 
landbrukseiendommene og dirligere utnyttelse av driftsredskapene. Vi antar at en 
tilrettelegging for deling av ressursene, vil kunne gi mange delte eiendommer (spesielt i 
forbindelse med eiendommer sorn overdras innen familien). Store resteiendommer og "nye" 
smibruk i pressomrbder vil etter v h  vurdering vare svaert uheldig. Vi tror at en fjerning av 
delingsforbudet vil kunne resultere i spekulasjoner knyttet ti1 muligheter for senere 
arealomdisponeringer i de sentrumsnare omridene. Dette vil kunne gi betydelige 
skonomiske gevinster for hver enkelt grunneier, men ogsb kunne bidra ti1 en fiagmentering 
av arealplanleggingen. Dette vil kunne resultere i en uheldig arealutvikling bl. a. i form av 
nedbygging av bynaert kulturlandskap. 
Kommunen vil anbefale at det kan fastsette bestemmelser ti1 arealplanen ved at det foretas 
endringer i plan- og bygningslovens 5 20-4 andre ledd, bokstav b, og 5 33 fsrste ledd. Vi 
anser dette sorn en bedre lssning enn i innferre lokale forskrifter, da man lettere kan 
differensiere ulike bestemmelser sorn vil vare av betydning i ulike deler av kommunen (som 
eksempelvis kulturlandskap, kjerneomrbder for landbruk, biologisk mangfold mv.). 
Bestemmelser i arealplanen blir lettere A hhdtere og hhdheve enn lokale forskrifter. Dette 
fordrer imidlertid klare nasjonale fsringer sorn sikrer at man klarer i ivareta den nasjonale 
landbruks- og miljspolitikken. Samtidig vil vi pbpeke at lokale forskrifier bedre kan ivareta 



brutsigbarheten i et langsiktig perspektiv, uten B pBvirkes av kortsiktige, politiske 
strsmninger sorn mitte vxre i samfunnet. 
Kommunen anbefaler i sette krav ti1 ii sake om tillatelse ti1 fradeling av bygninger sorn 
ligger i eller nzr  tunet pii eiendommen. Dette pB bakgrunn av de drifts- og miljsmessige 
konsekvensene sorn kan oppstii sorn fslge av delingen, og sorn antas i f i  en mer objektiv 
vurdering ved at dette m i  avgjsres av de kommunale myndigheter. NAr det gjelder i 
fastsette krav ti1 avstand for bygninger sorn ligger nzr tunet og sorn kan fradeles kan dette 
ha ulike konsekvenser avhengig av topografien, atkomsten ti1 bygningen, private vann- og 
avlspsforsyningsanlegg, kulturlandskap m.v. Vi anbefaler siiledes ikke i sette noen 
metergrense, men at det legges en skjsnnsmessig vurdering ti1 grunn basert pii de lokale 
forholdene p i  stedet. Slik vi ser det vil fylkeslandbruksstyret vzre et naturlig valg nir det 
gjelder klageinstans. Det er fylkeslandbruksstyret sorn behandler de andre klagesakene p i  
landbruksomriidet. 
Avslutningsvis vil komrnunen bemerke at en fjerning av delingsforbudet i jordloven vil sette 
store og nye krav ti1 den kommunale saksbehandlingen, og ti1 at den landbruksfaglige 
kompetansen blir mer integrert i behandlingen av bygge- og delingssaker etter plan- og 
bygningsloven. 

BAKGRUNN: 
Landbruks- og Matdepartement (LMD) har oversendt forslag ti1 endringer i jordloven m.v. ti1 b r ing  
i kommunene (se trykt vedlegg nr. 1). I hovedtrekk ber LMD om uttalelse ti1 falgende 
hovedpunkter : 

oppheving av delingsforbudet, jordlovens tj 12, del I, 
oppheving av bestemmelser om staten sine kjsp av tilleggsjord og bestemmelser om 
ekspropriasjon etter jordloven, del 11, 
tilskuddsordningen, jordlovens tj 18, del 111, 
oppheving av noen uaktuelle lover, del IV. 

Del I, I1 og IV bygger b1.a. p i  et snske om forenkling. I del I er det ogsii lagt vekt pB at det er 
nadvendig i konsentrere offentlig innsats om virkemidler sorn har potensial for i sikre bosetting, 
nxringsvirksomhet, innovasjon og livskvalitet i distriktene. 

Forslagene i del I og I1 g h  ut pi: 
at det generelle forbudet mot i dele landbrukseiendom oppheves, sarntidig sorn det blir 
fastsatt regler om i sske delingstillatelse der det er behov for 5 sikre offentlig kontroll rned 
delingen, eksempelvis ved fradeling av dyrka jord. 
At eieren m i  sske om fradelingstillatelse av dyrka jord rned mindre det er gitt tillatelse ti1 
omdisponering etter jordlovens tj 9, eller der fradelingen gjelder jord sorn skal selges sorn 
tilleggsjord ti1 annet bruk i drift. 
At tinglysingskontrollen ved fradeling oppheves, og at kontroll av om delingen er omfattet 
av plikten ti1 ii sake tillatelse etter jordloven skal gjennomferres i forbindelse rned 
kommunens behandling av sak om deling og oppmiling etter bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven og ny lov om eiendomsregistrering. 
A awikle ordningen rned frivillig statlig kjsp for ii sikre tilleggsjord. 
A oppheve eksproprieringsadgangen for B sikre tilleggsjord eller rettigheter i forbindelse 
rned vanhevd av jord. 

Departementet vurderer ogsi: 
om det bsr gjsres unntak fra delingsfriheten dersom fradelingen gjelder bygninger sorn 
ligger i eller nxr tunet p i  eiendommen. 
om kommunene bsr f"a mulighet ti1 B fastsette lokal forskrift rned utvidet plikt ti1 i sske 
tillatelse ti1 deling ut fra lokale forhold og prioriteringer eller om det b0r innarbeides 



endringer i bestemmelsene i plan- og bygningsloven slik at kommunene kan fastsette 
bestemmelser i arealplan. 
d oppheve eksproprieringsadgangen i forbindelse med husmanns- og bygselsbruk. 

FAKTA: 
Hsringsforslaget er langt og detaljert. Enkelte punkter, som eksempelvis ekspropriering, bersrer 
ikke den kornrnunale forvaltningen og er ikke kornrnentert og/eller belyst i saksfrarnstillingen. 
Saksframstillingen tar kun for seg de endringer sorn vil vaere av strarst betydning for 
saksbehandlingen i kommunen. 

Gjeldende regler : 
I 1928 ble jordloven innfsrt i Norge, og denne bygde i stor utstrekning pd et sosialt grunnlag. 
Loven hadde ikke noe forbud mot deling av landbrukseiendommer, og det er en av grunnene ti1 at 
det ble opprettet en rekke smd bruk og at bruksenhetene ble delt i mindre deler. Jordloven av 1928 
ble erstattet av jordloven av 1955. I denne lovens 5 55 ble det innfsrt et generelt forbud mot i dele 
eiendommer sorn var i bruk eller kunne nyttes ti1 jord- eller skogbruk. Tillatelse ti1 deling kunne 
bare gis niir delingen enten var driftsskonomisk forsvarlig eller sarnfunnsinteresser av stsrre vekt 
talte for det. Srakeren hadde ikke krav p i  delingstillatelse selv om fiadelingen var driftsrakonomisk 
forsvarlig. Det kunne legges vekt pd de drifts- og miljsmessige ulempene delingen ville f i  for 
resteiendommen. 

Under utarbeidelse av jordloven sorn gjelder i dag (fia 1995), beholdt man forbudet mot deling i 
jordlovens 5 12. Delingsforbudet innebarer en innskrenkning i grunneierens rett ti1 d gjsre rettslige 
disposisjoner over deler av eiendommen. Utgangspunktet er at en eiendom sorn er nytta, eller kan 
nyttes, ti1 jord- eller skogbruk ikke kan deles uten myndighetenes tillatelse. 

Behovet for endringer: 
I det nedenstdende er det vist ti1 de viktigste momentene (beskrivelsen er ikke uttarmrnende) sorn 
LMD peker pd n&r det gjelder behovet for endring i jordloven: 

I .  Generelle merknader: 
- HovedmHlet i politikken er d gi "grunnlag for 0kt verdiskapning og livskvalitet tuftet p i  en 

bzrekraftig forvaltning av landbruket og bygdene med sine ressurser". Man snsker d sikre 
"en baerekraftig ressursforvaltning med et sterkt vern av jordsmonnet, bevaring og 
vedlikehold av kulturlandskapet og sikring av det biologiske mangfoldet" og d "gjsre det 
attraktivt d bo i bygdene gjennom en variert eiendomspolitikk". 

- I St.prp. nr. 1 (2004 - 2005) er det lagt vekt pd en fleksibel eiendomspolitikk, og at 
politikken skal ststte opp om en utvikling mot stsrre eiendomrner sorn grunnlag for skt og 
mer effektiv landbruks- og tjenesteproduksjon. Politikken skal bl. a. legge ti1 rette for de 
sorn msker ii bo pd et giirdsbruk, men sorn ikke henter inntekten sin fra tradisjonelt 
landbruk. Samtidig skal politikken ta vare pd dyrka og dyrkbar jord, ta vare pd 
kulturlandskapet og unngd driftsmessige uheldige lrasninger. 

- Delingsforbudet Ian legge unsdige b h d  pd eieren sine muligheter ti1 d utvide eller etablere 
alternativ naxingsutvikling pH eiendommen. 

- Delingsforbudet bygger pd en holdning om at det ikke er eieren, men sarnfunnet som er 
naermest ti1 d ta stilling ti1 hva sorn vil vare den mest tjenlig fiamtidige bruken av omridet. I 
dag er det nok strarre enighet om at dette sprarsmfdet er komplekst, men at det brar vere 
eieren selv son1 har fiihet ti1 d fatte slike avgjrarelser (sd fiemt de er i trdd med vedtatt 
planer). 

- Det er viktig d legge ti1 grunn en forenkling sd bdde eiere og offentlige styresmakter kan fd 
frigjort ressurser. Dette md kombineres med mdlene om d ta vare p i  dyrka mark og pd 
kulturlandskapet. 



2. Oppheving av delingsforbudet kan medvirke ti/ bosettin~ i distriktene: 
- Oppheving av delingsforbudet kan medvirke ti1 besetting i distriktene. Reglene m i  

- 

stimulere ti1 rasjonelle bruk, men ogsi gi plass for mindre bruk og store tomter, sarlig i 
distriktene der hensynet ti1 bosettingen tilsier det. 

- LMD gAr ut fra at det er grunn ti1 i regne med 0kt omsetning av bygningsmasse i 
landbruksdistriktene, og at dette vil n i  et annet marked enn utlagte tomter i byggefelt, fordi 
etterspsrselen etter slike bosteder er okende. Om bygningene blir brukt ti1 fitidsformil er 
det grunn ti1 A tro at bygningsmassen blir tatt bedre i&e  pi enn om den blir stiiende sorn en 
ubrukt del av girden; fritidsbruk er i de fleste tilfeller enbedre ressursutnyttelse enn om 
eiendommen ikke blir benyttet i det hele tatt, og eieren av landbrukseiendomrnen blir ved - 
fiadeling og salg sikret egenkapital sorn eksempelvis kan investeres i opprustning av 
eiendommen. Det vil vaere arealplanen i kommunen sorn er avgjsrende for hvilken bruk og 
hvilke tiltak som er tillatt. 

3. Oppheving av delingsforbudet kan stimulere nm-ingsutviklingen og medvirke ti1 unsket endring 
av bruksstruktur: 

- Utviklingen viser at tallet p i  aktive landbruksforetak reduseres hvert ir. Mange flere 
landbruksforetak enn tidligere leier arealer for landbruksdrift, og erfaringer viser at det 
nedlegges mindre investeringer i leid areal enn i eid areal. Det m i  legges ti1 grunn at denne 
utviklingen vil fortsette. 

- Landbruket og matproduksjonen blir i dag pivirket av internasjonale avtaler og av et mer 
ipent marked. Ogsi i den nasjonale landbruks- og matpolitikken har man lagt opp ti1 
redusert kostnadsnivi og strukturendringer. Det er derfor nsdvendig med en mer effektiv 
produksjon, 0kt markedsorientering, stsrre bruk og stsrre frihet ti1 i etablere nye livskraftige 
naringer i og i tilknytning ti1 landbruket. 

- Departementet mener at det er behov for i endre delingsbesternmelsen i jordloven slik at 
eieren f"ar s t~ r r e  valgfrihet med hensyn ti1 hvordan areal- og bygningsressursene pA girden 
kan utnyttes p i  beste miten. Om eieren selv kan velge om han vil dele eiendommen sin, kan 
dette fare ti1 s t~ r r e  tilbud av arealer sorn tilleggsjord og areal og bygninger ti1 
naringsformil. Det kan ogsi farre ti1 at eieren lettere vil kunne starte opp ny 
naringsvirksomhet. 

4. Oppheving av delingsforbudet kan fure ti1 forenkling: 
- Bestemrnelsene i jordlovens 5 12 er utformet sorn et forbud mot deling. Praksis viser likevel 

at det blir gitt tillatelse ti1 deling i de fleste tilfeller der det sskes om slik tillatelse. I 2003 
ble det behandlet 4649 delingssaker, hvor det i 91 % av disse sakene ble gitt tillatelse ti1 
deling. Ordlyden i bestemmelsen gir siledes et bilde av rettsregelen sorn er lite dekkende 
for den faktiske situasjonen. 

- Om delingsforbudet oppheves vil kommunene f"a redusert saksbehandlingsmengde, men 
mange slike saker m i  like fullt behandles sorn dispensasjonssak etter plan- og 
bygningsloven og i noen tilfeller ogsi etter omdisponeringsbestemmelsen i jordloven. 

5. Behovet for unntuk fia delingsfiihet ved fiadeling av dyrka mark: 
- Beregninger viser at mer enn 1 million dekar har blitt borte sorn dyrka og dyrkbar jord de 

siste 50 &a. I kulturlandskapet fsrer omdisponering og gjengroing ti1 varige endringer i 
landskapsbildet, og endringene kan ogsi fme med seg tap av biologisk mangfold og 
kulturhistorislte verdier. Med s i  knappe ressurser mener departementet at det er behov for 
en styrket og samlet strategi for i ta vare p i  dyrka og dyrkbar jord og viktige kulturlandskap. 

- Vi har fortsatt behov for gode virkemidler sorn er egnet ti1 ii hindre eller bremse 
omdisponeringa. Blir delingsforbudet borte kan dette gi eieren fiihet ti1 b selge 
jordbruksarealet sorn tilleggsjord. Det kan siledes sikre arealer sorn ellers ikke ville blitt 
drevet sorn aktivt landbruksareal, og det kan fare ti1 at hensynet ti1 jordbruksarealene blir tatt 
bedre vare p i  



VURDERING: 
Pii bakgrunn av de forsliitte endringene sorn omtalt ovenfor ber departementet om svar pd en del 
relevante sprarsmdl niir det gjelder endringsforslaget. I det nedenstdende er de viktigste 
problemstillingene gjengitt, rned en vurdering av hvilke synspunkter kommunene bar ha pd disse. 

I .  Oppheving av delingsforbudet: Departementet foresldr at det generelle forbudet mot d dele 
landbrukseiendom blir opphevet samtidig sorn det fastsettes regler om h seke delingstillatelse der 
det er behov for offt.ntlig kontroll rned d&ingen, eksempelvis ved fradeling av dyr&a jord. 

- Forslaget vil frare ti1 at offentlige styresmakter ikke gjennom behandling av delingssaker kan 
piivirke eiendomsstrukturen i skog og utmark, noe departementet pdpeker at kan f& fralger for 
effektiv drift. Slike forhold er imidlertid kjent for eieren n5r han tar stilling ti1 om han 
arnsker ii dele eiendommen. Slik kommunin ser det vil dette vaere positififor den enkelte 
grunneier, da flesteparten ser pd utmarka sorn en viktig ressurs (ikke minst knyttet opp mot 
jakt- og fiskerettigheter, beitemuligheter, tarmmerdrift mv) og forvalter denne pd en fornuftig 
miite - noe vi antar de ogsii vil gjarre selv om delingsforbudet oppheves. Imidlertid vil vi 
piipeke at en oppheving av delingsforbudet kan gi oppsplitting av landbrukseiendomrnene og 
dhligere utnyttelse av driftsredskapene. 

- Etter gjeldende regler vil det ved vurdering av delingssraknader bli lagt vekt pd hvilke drifts- 
og miljramessige konsekvenser fradelingen kan gi, og eieren vil vaere den nzrmeste ti1 d 
vurdere omfanget av, og risikoen for, slike ulemper. Med mindre det i den enkelte 
komrnune blir vurdert sorn sardeles viktig ii farlge opp slik risiko, barr ikke vurderingen 
legges ti1 offentlige myndigheter. Ti1 dette vil kommunen bemerke farlgende: Selv om eieren 
i de fleste tilfeller er klar over hvilke ulemper sorn kan oppstd i frn fiadelingen, opplever vi 
ofte at det er mange ulemper eieren ikke har tenkt pi. Imidlertid ser vi at departementets 
forslag i strarre grad ansvarliggjrar eieren, og at det vil vaere positivt i forhold ti1 biide 
naeringsutvikling og bosetting. Ofte vil strarre investeringer sorn gjarres eksempelvis i strarre 
driftsbygninger, stimuleres ved at man ved fradeling av tomter sikrer pant i del av eiendom - 
og at ikke hele eiendommen ryker dersom investeringen ikke forrenter seg sorn planlagt. Vi 
tror forslaget i strarre grad vil medvirke ti1 naringsutvikling i landbruket. 

- Fradeling av byggetomter ti1 andre formiil enn landbruk vil vaere en bruksendring dersom 
dette eksempelvis skjer i LNF-omriide. Det vil vaxe nradvendig d fiemme reguleringsplan, 
eller ii sarke dispensasjon fia arealplan dersom bygningen skal benyttes ti1 annet enn 
landbruk. Opphevelse av delingsforbudet er ikke ment ii legge ti1 rette for rakt dispensasjon 
fra plan, men gjarre det lettere ii gjennomfarre fradelingen der spredt utbygging er i samsvar 
rned retningslinjer og forutsetninger i kommuneplanen. Slik kommunen ser det vil dette 
vaere uproblematisk sii lenge arealplanen er entydig i sine bestemmelser. 

2. Unntak f ia delingsfiiheten - plikt ti1 & saki3 tillatelse ti1 deling: 

2. Dyrka jord og landbruket sitt kulturlandskap: Departementet foresldr at eieren mh seke 
tillatelse ti1 deling eller fradeling av dyrka jord rned mindre det er gitt sarntykke ti1 omdisponering 
etter jordlovens $9,  eller der fradelingen gjelder jord sorn skal selges sorn tilleggsjord ti1 et annet 
bruk i drift. 

- Jordloven har i dag et forbud mot deling og et forbud mot omdisponering av dyrka og 
dyrkbar mark. De to bestemmelsene har ulike formiil; A Verne det produktive arealet og 
jordsmonnet, og ii hindre at ressursgrunnlaget pii driftsenhetene blir redusert. Tar man bort 
kontrollen rned deling, vil man i praksis kunne oppleve at enkelte frarst fiadeler parseller 
rned dyrka jord. Etter en tid fiemmer de sraknad om tillatelse ti1 omdisponering, og viser ti1 
at parsellene er fradelte og ligger ubenyttet. For d unngd rakt omdisponering av dyrka jord 
mener departementet at det brar vaere plikt ti1 ii srake om tillatelse dersom man onsker 5 dele 
opp dyrka jord. Kommunens synspunkt bar vaere at dette vil bidra ti1 ii ivareta jordvernet, og 
det er sdledes positivt at man mii srake delingstillatelse i disse tilfellene. 



- Departementet anfsrer at en fradeling i seg selv ikke fib fslger for utviklingen av 
kulturlandskapet i enkelte omrider, men at det er endringer i arealdisponeringer sorn f5r 
dike fslger. Hensynet ti1 kulturlandskapet kan derfor trolig ivaretas p i  en bedre mite ved at 
kommunene gjennom planverktray peker ut viktige kulturlandskap der det ogsii kan innfsres 
plikt om 5 sske fradeling etter lokal forskrift. 

- Virkeomriidet for unntaket fra delingsfiiheten vil gjelde fradeling av dyrka jord sorn er en 
del av en eiendom sorn kan nyttes ti1 jordbruk eller hagebruk. 

2.2 Fradeling av b ygninger i tun: Departementet vurderer om det ber &res unntak fra 
delingsfritaket dersom fradelingen gjelder bygninger sorn ligger i eller nazr tunet pd eiendommen. 

- Departementet mener det er viktig i f i  utnyttet bygningsressursene p i  landbrukseiendommer 
bedre i fiarntida, og at selv bruk ti1 fritidsformil i mange tilfeller vil vaere bedre enn at 
bygningene ikke blir brukt i det hele tatt. Departementet mener at det er eieren selv sorn 
best kan vurdere hvordan ressursgrunnlaget p i  eiendommen kan benyttes, ogsi n5r det 
gjelder fradeling av bygninger. Departementet ber om kommunens synspunkt pii om det b0r 
fastsettes en plikt ti1 i sske tillatelse ti1 fradeling av bygninger sorn ligger i eller naer tunet p i  
eiendommen. Det reises ogsi spsrsmil om hvem sorn bar vaere klageinstans dersom man 
fastsetter en slik bestemmelse. Kommunen brar anbefale i sette krav ti1 i srake om tillatelse 
ti1 fiadeling av bygninger som ligger i eller naer tunet pil eiendommen. Dette p i  bakgrunn av 
de drifts- og miljsmessige konsekvensene som kan oppsti sorn fslge av delingen, og sorn 
antas i fii en mer objektiv vurdering ved at dette mii avgjsres av de kommunale 
myndigheter. Slik vi ser det vil fylkeslandbruksstyret vare et naturlig valg nib det gjelder 
klageinstans. Det er fylkeslandbruksstyret sorn behandler de andre klagesakene p i  
landbruksomr5det. 

- Dersom det skal fastsettes unntak fra delingsfriheten, m i  det tas standpunkt ti1 hva det 
innebaerer at en bygning ligger i eller nar tunet. Dette sprarsmilet kan vaere vanskelig il lsse 
i en presis rettsregel med mindre det fastsettes en bestemt metergrense (eksempelvis 100 
meter) milt enten fra driftsbygningene eller fra viiningshuset. Departementet ber om 
hsringsinstansenes syn p5 en slik metergrense, og eventuelle forslag ti1 andre miter ii 
avgrense tunomrildet pi. Kommunen bsr her pipeke at n5r det gjelder i fastsette krav ti1 
avstand for bygninger som ligger naer tunet og sorn kan fiadeles kan dette ha ulike 
konsekvenser avhengig av topografien, atkomsten ti1 bygningen, private vann- og 
avlspsforsyningsanlegg, kulturlandskap m.v. Vi anbefaler sQledes ikke 5 sette noen 
metergrense, men at det legges en skjsnnsmessig vurdering ti1 grunn basert p i  de lokale 
forholdene p i  stedet. 

3. Forholdet ti1 planer etter plan- og bygningsloven: Det er ikke behov for unntak fra 
delingsfriheten etter jordloven for d sikre at ekskterende planer etterleves. 

- Plan- og bygningsloven (PBL) er den sentrale loven for styring av arealbruk og 
byggesaksbehandling. Departementet har ikke grunn ti1 ii tro at en oppheving av 
delingsforbudet i jordloven vil ha nevneverdige konsekvenser for hindheving av planer etter 
plan- og bygningsloven. S i  godt sorn all planlegging i LNF-omriider har i realiteten basert 
seg p i  at det foreligger et delingsforbud etter jordloven. Fradeling ti1 formil i strid med 
arealbruk og bestemmelser i vedtatt plan krever planendring eller dispensasjon etter PBL 5 
7. I regulerte omrAder kan kommunen bl. a. fastsette eiendomsforhold og tomtegrenser. 
Spsrsmiilet er om tilnaermet samme mulighet bsr etableres gjennom arealdelen ti1 
kommuneplanen. Dette vil i tilfelle kreve endring av PBL 5 20-4 andre ledd, bokstav b, og 
PBL 5 33 fsrste ledd. En slik lrasning vil vaere et alternativ ti1 5 fastsette lokale forskrifter 
om unntak fra delingsfriheten. Departementet ber hraringsinstansene om ii vurdere om 
forslaget ti1 oppheving av delingsforbudet i jordloven bar fsre ti1 en endring av PBL i 
sarnsvar med det som her er sagt. Komrnunen bsr her anbefale at det kan fastsette 
bestemmelser ti1 arealplanen ved at det foretas endringer i plan- og bygningslovens § 20-4 



andre ledd, bokstav b, og $ 33 farste ledd. 

4. Unntak fia delingsfiiheten - soknadsplikt fastsatt i lokalt forankrede regler: Departementet 
vurderer om kommunene ber fh mulighet ti1 h fastsette lokal forskriJt med utvidetplikt h seke 
tillatelse ti1 deling ut fra lokale forhold og prioriteringer, eller om det bsr innarbeides i 
bestemmelsene i PBL slik at kommunen kan fasbette bestemmelser ti1 arealplanen. 

- Departementet legger ti1 grunn at det er et sentralt mH1 H styrke lokaldemokratiet og legge ti1 
rette for en differensiert landbruks- og arealpolitikk der kommunene selv fastsetter m a  og 
har tilgang ti1 virkemidler sorn kan medvirke ti1 H oppnH de lokale landbrukspolitiske 
mHlene. Hensynet ti1 kulturlandskapet kan vaere et eksempel pH lokale forhold sorn kan gi 
grunnlag for en slik lokal forskrift. Kommuner sorn har pekt ut kjerneomrdder for landbruk 
kan eksempelvis se seg tjent med d fH fastsatt lokal forskrift om delingstillatelse. Ti1 grunn 
for kommunen sitt mske om forskrift, mH kommunen ta stilling ti1 hvilke omrdder 
forskriften b0r gjelde for, og klargjme hvilke hensyn de msker 6 ta vare pH ved innf~ring av 
forskrift og hvilke konsekvenser man saerlig tar sikte p i  H unngd. Et alternativ ti1 lokal 
forskrift sorn dette er H gjsre endringer i PBL 5 20-4 andre ledd bokstav b og PBL 5 33 
fmste ledd slik at kommunen i arealplanen kan fastsette bestemmelser om eiendomsforhold, 
tomtegrenser, driftsmessige forhold og lignende. Departementet ber kommunene vurdere 
hvilken av disse to lasningene sorn vil vaere best. Kommunen bm her anbefale at det kan 
fastsette besternmelser ti1 arealplanen ved at det foretas endringer i plan- og bygningslovens 
5 20-4 andre ledd, bokstav b, og $ 33 fmste ledd. Vi anser dette sorn en bedre lersning enn H 
innf~re lokale forskrifter, da man lettere kan differensiere ulike bestemmelser sorn vil vaere 
av betydning i ulike deler av kommunen (som eksempelvis kulturlandskap, kjerneomrdder 
for landbruk, biologisk mangfold mv.). Bestemmelser i arealplanen blir lettere H hhdtere 
og hhdheve enn lokale forskrifter. Dette fordrer imidlertid klare nasjonale fminger sorn 
sikrer at man klarer H ivareta den nasjonale landbruks- og rniljarpolitikken. Samtidig vil vi 
pHpeke at lokale forskrifter bedre kan ivareta forutsigbarheten i et langsiktig perspektiv, uten 
H pHvirkes av kortsiktige, politiske strarmninger sorn mHtte vaere i sarnfunnet. 

Porsgrunn, den 26. oktober 

Egil Johansen 
rHdrnann 

konst. kommunalsjef 


