Driveplikt på landbrukseiendom-søknad om
fritak
Generelt
Beskrivelse
Er du eier av en eiendom med jordbruksareal, har du plikt til å sørge for at jorda
drives i hele eiertiden. Driveplikten kan oppfylles ved at du selv driver arealet eller
leier bort arealet som tilleggsjord til en annen landbrukseiendom for minimum ti år
om gangen. Dersom du skal leie bort driften, må du sende leiekontrakten til
kommunen.
Er du ny eier, må du innen ett år ta stilling til om du ønsker å drive arealet selv eller
leie det bort. For å få fritak for driveplikten, må du sende søknad til kommunen.
Kommunen kan gi fritak for en viss tid eller varig. Det kan også stilles vilkår for
fritaket.
Målgruppe
Eiere av jordbruksareal (som omfatter fulldyrket jord, overflatedyrket jord og
innmarksbeite).
Kriterier/vilkår
Kommunen vil legge vekt på:
• Hvor viktig det er å holde jordbruksarealet i hevd
• Arealets størrelse og avkastningsevne
• Om det er bruk for jordbruksarealet som tilleggsjord i det området der
eiendommen ligger
• Søkerens livssituasjon

Regelverk
Gjeldende lov og regelverk
Se jordlova §§ 8 og 8a
Lover

Forvaltningsloven
Jordlova
Retningslinjer
Driveplikten etter jordloven (rundskriv)

Praktiske opplysninger
Vedlegg
Kart over eiendommen
Saksbehandlingstid
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres
innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig
få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.
Klagemulighet
Både du som søker og andre med rettslig klageinteresse kan klage hvis du eller
dere er misfornøyd med vedtaket. Fristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. Forklar
hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du
trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen
sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen
skal tas til følge.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig avdeling
Navn

Eiendom og samfunn

Leder

Ellisiv Hovig

Telefon

62978100

Telefaks

62978101

E-post

postmottak@nord-odal.kommune.no

Postadresse

2120 Sagstua

Besøksadresse Herredsvegen 2
Åpningstid

08.00-15.30 (08.00-15.00 i perioden 01.06.-31.08.)
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