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Prinsipper ved behandling av fradelingssaker 
 
 
Kommunedirektøren si innstilling: 
Hvis følgende prinsipper er ivaretatt, så er Hå kommune positiv til fradeling av 
landbrukseiendom: 

1. At fradelingen fører til god eiendomsstruktur 

2. At ved fradeling blir salg av tilleggsjord til tilgrensende nabo prioritert 

3. At fradelingen fører til styrking av aktive bruk 

4. At fradelingen ikke fører til etablering av hobbybruk (mindre enn 35 dekar dyrka jord) 

· Bruk som ikke er i aktiv selvstendig drift og er under 150 dekar dyrka 
jord, bør selge alt eller ingenting som tilleggsjord ved 
bruksrasjonalisering 

 

5. At boligtomter i hovedsak ikke bør være større enn 1 dekar ved bruksrasjonalisering 

6. At driftsbygninger bør følge med jordbruksarealene 

7. At driftsbygninger som er uegnet for landbruksproduksjon, skal rives 

 
Disse prinsippene skal danne grunnlag for det videre arbeidet med landbruksplan og 
kommende kommuneplanrullering. 
 

 
28.01.2021 Utval for tekniske saker og næring 
 
Tor Henrik Søyland (Hl) fremja alternativ forslag til kommunedirektøren si innstilling: 

Prinsipp ved behandling av frådelingssaker. 
 
Dersom følgjande prinsipp er ivaretekne, så er Hå kommune positive til frådeling av 



landbrukseigedom: 
1. At i frådeling må det utøvast skjønn fordi sakene er ulike. 
2. At frådeling fører til god eigedoms-struktur. 
3. At sal av tilleggsjord må vere frivillige avtalar mellom seljar og kjøper. 
4. At frådeling fører til styrking av aktive bruk. 
5. At frådeling ikkje fører til etablering av hobbybruk mindre enn 35 da dyrka jord. 
 
Ved alternativ røysting mellom kommunedirektøren si innstilling og forslag fremja av Tor 
Henrik Søyland (Hl) blei kommunedirektøren si innstilling vedtatt med 6 røyster (Sp, Krf, 
Ap og H) mot 3 røyster (Hl og FrP) 
 

 
UTN- 010/21 Vedtak: 
Hvis følgende prinsipper er ivaretatt, så er Hå kommune positiv til fradeling av 
landbrukseiendom: 

1. At fradelingen fører til god eiendomsstruktur 

2. At ved fradeling blir salg av tilleggsjord til tilgrensende nabo prioritert 

3. At fradelingen fører til styrking av aktive bruk 

4. At fradelingen ikke fører til etablering av hobbybruk (mindre enn 35 dekar dyrka jord) 

· Bruk som ikke er i aktiv selvstendig drift og er under 150 dekar dyrka 
jord, bør selge alt eller ingenting som tilleggsjord ved 
bruksrasjonalisering 

 

5. At boligtomter i hovedsak ikke bør være større enn 1 dekar ved bruksrasjonalisering 

6. At driftsbygninger bør følge med jordbruksarealene 

7. At driftsbygninger som er uegnet for landbruksproduksjon, skal rives 

 
Disse prinsippene skal danne grunnlag for det videre arbeidet med landbruksplan og 
kommende kommuneplanrullering. 
 

 
 
Bakgrunn for saka: 
 
Kommunedirektøren har i interpellasjon i kommunestyret i møte den 15.10.2020, blitt bedt 
om å utrede muligheten for å endre praksis ved fradeling av landbrukseiendommer.  
 
Nåværende praksis går ut på å være restriktive til deling av landbrukseiendommer. Det er 
kun i forbindelse med bruksrasjonalisering som en har tillatt å opprette boligtomter, der 
resten av eiendommen har blitt solgt som tilleggsjord til andre landbrukseiendommer.  
 
I utvalgsmøtet til Utvalg for tekniske saker og næring (UTN) den 19.11.20 ble sak nr 
146/20, om prinsipper til vurdering ved fradeling av landbrukseiendommer, behandlet.  
 

https://www.ha.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=974&scripturi=/innsyn.aspx&Mid1=60&
https://www.ha.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020027894&scripturi=/innsyn.aspx&Mid1=60&


Kommunedirektøren la fram innstilling i saken, se vedlagt dokument.  
 
I møtet ble det lagt fram flere forslag. Det forslaget som fikk flest stemmer og ble vedtatt i 
møtet, var forslag fra Knut Åge Gjersdal, Sp, om at saken vært sendt tilbake til 
kommunedirektøren med det som hensikt å sende på høring til bondelagene.  
 
Saken ble sendt til Nærbø bondelag, Varhaug bondelag og Søre-Hå bondelag til høring 
med frist til 23. desember 2020 for å komme med uttale til saken. 
 
Det arbeides med landbruksplan for Hå Kommune, og vurderinger og konklusjoner fra 
denne saken vil bli tatt med inn i den. 
 
Uttaler fra bondelag: 
 
Uttaler fra bondelagene er vedlagt i saken. Deres innspill blir lagt inn i saken under hvert 
punkt i kapitelet «Konklusjon» 
 
Lovgrunnlag: 
 
Jordlova § 12 gir føringer for hvilke delinger som kan gjennomføres. Fra denne paragrafen 
finner vi bl.a.: 
 
«Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om 
delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga 
inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei 
driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper 
for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn 
under formålet i jordlova. 
 
Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan 
samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.» 
 
Videre finner en også i formålet i jordlova §1 følgende: 
 
«Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur 
ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid 
og driftsmessig gode løysingar» 
 
Det er med bakgrunn i dette at en kan utvide handlingsrommet for å dele ifra jord 
sammenlignet med tidligere praksis. 
 
Vurdering: 
 
Nåværende praksis har sitt utspring i grunnprinsippet at de rådende landbrukspolitiske 
føringene har i flere år gått i retning av større gårdsbruk, med blant annet 
bruksrasjonalisering som virkemiddel.  
 
Sammenslåing av bruk og kjøp av jord skjer i betydelig omfang i Hå kommune. I den 
sammenhengen ser vi at det ofte blir store avstander til jordene og dårlig arrondering. 
Dette medfører store transportkostnader og mange landbruksmaskiner på veiene. Stor 
avstand medfører store maskinkostnader og svekket lønnsomhet. Avstander for 
gårdbrukeren er ofte undervurdert, og til nå har kommunen i liten grad tatt hensyn til dette 
temaet i delings- og konsesjonssaker. 
 
Et viktig spørsmål blir om kommunen bør legge til rette for stadig større bruk, eller heller 



motivere til at bruk som kan gi et normalt levebrød til en familie ikke bør deles og selges 
som tilleggsjord? 
 
Både nasjonalt, regionalt og i Hå kommune har det gjennom mange år skjedd en 
strukturendring i landbruket. I 1979 var det 125.302 gårdsbruk i Norge, 40 år senere, i 
2019, var tallet redusert til 38.938. I samme periode økte gjennomsnittlig areal pr. 
gårdsbruk fra 76,1 til 252,1 dekar nasjonalt. Dersom denne trenden fortsetter, vil Norge og 
Hå ha endra seg fra strukturen vi kjenner med familiedrevne bruk til større bedrifter som 
blant annet vil ha behov for ansatte for å klare en så stor drift.  
 
Om en ser på utviklingen i antall gårdsbruk i drift (landbruksbedrifter) i Hå kommune, er 
trenden tydelig. 

 
 
Antall jordbruksbedrifter har en sterkere nedgang enn antall landbrukseiendommer. Dette 
kan forklares med en økning i areal som bli leid ut – flere sitter fortsatt som eiere av areal 
som de leier ut til aktive bønder, som driver i gjennomsnitt stadig større areal. Men 
sammenlignet med nasjonale tall er reduksjonen mindre både i Rogaland og i Hå, enn 
nasjonalt. Prosentvis nedgang i antall landbruksbedrifter fra 1979 til 2019 er 69% nasjonalt 
og 43% i Hå kommune.  
 
Det kan være flere årsaker til at nedgangen går vesentlig saktere i Hå enn i landet sett 
under ett. God rekruttering i et sterkt landbruksmiljø og godt drevne familiebruk vil 
redusere sannsynligheten for at gården blir solgt eller leid ut som tilleggsjord ved 
generasjonsskifte. 
 
Uten familiedrevne gårdsbruk ville Hå kommune ha vært en helt annen kommune på 
mange vis. Hå kommune mener at en variert bruksstruktur er ønskelig, og at en bør ta vare 
på familiebruket med tanke på blant annet bosetting, skole og annen infrastruktur i 
kommunen. Eiendommer som kan gi en familie et normalt levebrød, bør ikke 
bruksrasjonaliseres. 
 
For å sikre tjenlig og variert bruksstruktur over tid, avgrenser jordlova eier sin rett til å dele 
opp landbrukseiendom. Det er fortsatt mange små landbrukseiendommer som ikke lenger 
er i selvstendig drift. Hå kommune ønsker å legge til rette for salg av landbruksjord som 
tilleggsjord, framfor utleie over lang tid for slik å sikre langsiktig driftsgrunnlag for bruka 
som driver aktivt. Det vil blant annet føre til bedre drift av jorden, og det blir mer interessant 
for den som eier jorden å drive med grøfting og andre langsiktige forbedringstiltak. Å legge 



til rette for en slik fradeling av tun og salg av tilleggsjord vil over tid gi en bruksstruktur med 
stadig større landbrukseiendommer med tidligere gårdstun som blir brukt som bolig i LNF-
området. En slik utvikling kan ha både miljømessige og driftsmessige utfordringer for 
landbruket. Det er viktig å sikre at spredd bosetning ikke reduserer landbruket sin totale 
tilgang på driftsareal.  
 
Med forbehold om at bolig på tunet er i så god stand at den fortsatt kan brukes som bolig, 
og at adkomstvei til boligen kan løses uten å være til vesentlig ulempe for landbruksdriften, 
vil Hå kommune legge til rette for fradeling av gårdstun til boligformål ved salg av 
gårdsbruk som tilleggsjord.  
 
Dersom en eier av en mindre landbrukseiendom, som han ikke driver selv eller at 
fradelingen ikke fører til vesentlig reduksjon i eksisterende drift, ønsker å selge en del av 
den til tilgrensende nabo som har aktiv drift slik at delingen fører til god eiendomsstruktur, 
så vil kommunen være positiv til fradeling av dette arealet. 
 
De nye prinsippene som er foreslått i denne saken, vil føre til en mer lempelig praksis fra 
kommunen sin side i delingssaker. Det vil åpne opp for deling i flere saker enn kun de som 
omhandler bruksrasjonalisering. Prinsippene vil gi de ytre rammene for hvordan delingene 
kan foregå. En vil også med dette i større grad utnytte det handlingsrommet som er gitt i 
jordlovens §12 og i tråd med formålet i §1 i samme lov. 
 
Konklusjon:  
Uttalene fra bondelagene er lagt under hvert enkelt punkt med kommunen sin vurdering. 
 
Hvis følgende prinsipper er ivaretatt, så er kommunedirektøren positiv til fradeling 
av landbrukseiendom: 

 

1. At fradelingen fører til god eiendomsstruktur 

Bondelagene var alle enige i dette punktet.  
 
Kommunedirektøren sin kommentar: 
Kommunen har ikke vektlagt dette i delingssaker til nå. Vi ønsker å forsterke dette i 
kommende saker. 

2. At ved fradeling blir salg av tilleggsjord til tilgrensende nabo prioritert 

Bondelagene var alle enige i dette punktet. 
 
Kommunedirektøren sin kommentar: 
Kommunen mener at selger bør prioritere dette hvis naboen har behov og er interessert. 

3. At fradelingen fører til styrking av aktive bruk 

Bondelagene var alle enige i dette punktet. Nærbø bondelag sa også følgende: 
 
Her må det være rom for skjønn, men de legger vekt på aktive heltidsbruk der jordbruk 
utgjør største delen av brukeren si inntekt. 
 
De mener at dagens prakis funkerer godt. Vil ikke at administrasjonen har for stor makt der 
en i stor grad må utøve skjønn 
 



Kommunedirektøren sin kommentar: 
Kommunen mener at hvis delingen fører til betre eiendomsstruktur, kan slik deling være 
forsvarlig. Dette kan være tilfelle der en har deling av driftsenhet der eiendommene ikke 
har felles grense, eller har stor avstand, og den fradelte eiendommen vært lagt til 
tilgrensende eiendom. 

4. At fradelingen ikke fører til etablering av hobbybruk (mindre enn 35 dekar dyrka 
eller overflatedyrka jord) 

Bondelagene var enige i dette punktet, men følgende merknader ble registrert: 
 
Nærbø bondelag: 
Skeptiske dersom et bruk skal selge kun litt av jorda, en skal ha gode grunner til det. 
 
Deling som fører til betre eiendomsstruktur kan være aktuelt. Mindre eiendommer skal 
selge alt eller ingeting. Eiendommer som er mindre enn 150 dekar dyrka jord er små. 
 
Bondelaget er opptatt av at det ikke vært satt føringer som begrenser viljen og interessene 
for og selge, enten tilleggsjord eller hele gården. 
 
Søre Hå bondelag: 
Her mener Søre Hå at dersom et bruk kun skal selje litt av jorden, skal det være gode 
grunner til det. De ønsker at dette kun er aktuelt for aktive bruk der landbruk er 
hovedinntekten. Små eiendommer der hovedinntekten ikke kommer fra landbruk må en 
velge å selge alt eller ingenting. Små eiendommer er de som er under 150 dekar dyrka 
jord. 
 
Kommunedirektøren sin kommentar: 
Det ble presisert av UTN at en ønsket at bondelagene diskuterte pkt. 4 i forslaget «At 
fradelingen ikke fører til etablering av hobbybruk (mindre enn 35 dekar dyrka jord)”. Det 
som er tanken med dette punktet, er at en vil unngå at deling fører til at eiendommen blir 
fritatt for konsesjon. Grensen for det er at eiendommen ikke er større enn 35 dekar dyrka 
jord eller overflatedyrka jord og ikke større enn 100 dekar. På bakgrunn av bondelagene si 
uttale legger vi inn et tilleggspunkt her. 

· Bruk som ikke er i aktiv selvstendig drift og er under 150 dekar dyrka 
jord bør selge alt eller ingenting som tilleggsjord ved 
bruksrasjonalisering 

1. At drivverdig familiebruk som har produksjonsgrunnlag til å gi normalt 
levebrød, i hovedsak ikke skal bruksrasjonaliseres 

Nærbø bondelag: 
Vil stryke dette pkt. Mener at dette er for vanskelig å vurdere. Støtter likevel at gårdene 
vært solgt hele i den grad som det lar seg gjøre. 
 
Søre Hå bondelag: 
Vil stryke dette pkt. Hvor skal en sette grense for drivverdig bruk? 
 
Kommunedirektøren sin kommentar: 
Vi registrerer at større bruk ikke nødvendig gjør landbruket mer lønnsomt. En bør i større 
grad satse på driftsstørrelse som bygger på gårdens egen ressurs. Leie av kvote og jord 
svekker inntektsgrunnlaget betraktelig. I tillegg kommer store kostnader ved drift av areal 
som ikke grenser til eiendommen, og kan ha store avstander. Kommunen tar uttalene fra 



bondelagene til følge og fjerner dette punktet. 

6. At det ikke blir fradelt boligtomt for boliger som ikke har vært bebodd de siste 5 
år, ved bruksrasjonalisering 

Nærbø bondelag: 
Det ble ikke tatt særskilt stilling til dette pkt. Etter samtale med Åsbjørn sier han at en 
støtter intensjonen for dette pkt. men at dette vil føre til at en setter i stand slike hus i god 
tid før en søker om deling og då faller intensjonen vekk. Elles viser han til at falleferdige 
hus bør rives. 
 
Søre Hå bondelag var enige i dette punktet.  
 
Kommunedirektøren sin kommentar: 
Det som er intensjonen til kommunen her, er at en vil prøve å redusere antall etablering av 
boligtomter i LNF område. Det er en utfordring for landbruksnæringen å ha boligtomter 
som er fritt omsettelige i LNF område. 
 
Det vi tenker her er at dette gjelder bolig som er så dårlig at den er ubeboelig og mest 
sannsynlig blir revet før den blir fornyet med erstatningsbolig. Likevel velger vi å fjerne 
dette pkt. fordi det kan føre til tiltak med uheldig restaurering av ikke verneverdige hus før 
planlagt fradeling. Tilstand på bolighus ved fradeling i bruksrasjonaliseringsaker bør likevel 
være et viktig tema å ta stilling til. 

7. At boligtomter i hovedsak ikke bør være større enn 1 dekar ved 
bruksrasjonalisering 

Nærbø bondelag: 
Det skal velges naturlige tunløsninger når en deler i fra tun. Vil ikke tallfeste størrelsen på 
boligtomter. 
 
Søre Hå bondelag: 
Boligtomter kan være større enn 1 dekar der det er naturlige løsniger som tun, vei og 
lignede, men 1 dekar kan være hovedregelen. 
 
Kommunedirektøren sin kommentar: 
Her ligger til grunn føringer om 1 dekar i kommuneplanen og regionalplan for Jæren. Det 
er rom for noe skjønn her, men kommunedirektøren mener at tomter ikke bør overstige en 
størrelse på 2 dekar. 

8. At driftsbygninger bør følge med jordbruksarealene 

Nærbø bondelag: 
Vil ikke fastsette dette. Det er sjelden at kjøper er interessert i å kjøpe gamle 
driftsbyginger.  
Mener at en skal være åpen for anna mindre skala næring i driftsbygninger som fradeles 
med bolig. 
 
Søre Hå bondelag var enige i dette punktet. 
 
Kommunedirektøren sin kommentar: 
I Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke er det regionale føringer for at driftsbygninger 
ikke skal følge med boligtomter. Det er nasjonale føringer på at utrangerte driftsbygninger i 
LNF-område ikke skal brukes til annet formål enn landbruk. En ser også at mange eldre 
driftsbygninger som ikke lenger er i produksjon, forfaller og i tillegg opptar areal som 



muligens kan brukes til annet landbruksformål. Dette ønsker kommunen å skjerpe inn. 

9. At driftsbygninger som er uegnet for landbruksproduksjon, skal rives 

Nærbø bondelag: 
Falleferdig hus og løer som ikke er i bruk kan pålegges riving, men se elles uttale til pkt. 8 
 
Søre Hå bondelag var enige i dette punktet. 
 
Kommunedirektøren sin kommentar: 
Det bør være avtalt i mellom kjøper og selger hvem som har ansvar for rivning.  
 
Andre merknader som ikke er tatt med her, er av mer generell karakter og kan leses i 
vedlagte dokumenter. 

 
Vedlegg: 
Høyringssvar til Hå kommune ang fradeling av landbrukseiendommer og prinsipper ved 
konsesjonssaker 
Høyringssvar til Hå Kommune 
Høyringsuttale frå Søre Hå bondelag 
Prinsipper for fradeling av landbrukseiendommer - høringer hos bondelag 
Prinsipper til vurdering ved fradeling av landbrukseiendommer 
Deling av gardar 
Interpellasjon til kommunestyremøte 15.10.2020 

 
 
 
 
 
 


