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Oppfølging av leieavtaler  
 
 
Henviser til PNM-vedtak jfr. sak 034/11 hvor det ble gjort følgende vedtak:  
 
”Ved behandling av søknader om fritak fra driveplikta (jordlova § 8a) vil Lund kommune legge 
vekt på følgende prinsipper: 

 Hovedregelen er 10-årige leieavtaler og en ønsker en streng praktisering ved 
behandling av søknader om lemping på vilkår om 10-årige leieavtaler. 

 I tilfeller hvor eieren har konkrete planer om å selge gården/generasjonsskifte om få 
år, bør en kunne lempe på vilkåra og godkjenne leieavtaler på 5 år og i spesielle 
tilfeller enda kortere tid. 

 Dersom eieren ønsker å drive gården selv for egen regning før den 10-årige 
leieavtalen har gått ut, vil kommunen være positiv til å innvilge søknader om 
oppsigelse,- så sant ikke privatrettslige forhold ikke er til hinder for det. 

 Utgangspunktet for å tilfredsstille kravet om driftsmessig god løsning, er en 
maksimal kjøreavstand på omkring 17 km mellom bruka. 

 Ved bortleie av jord og bygninger etter forpaktningslova av 1965, vil en gi eieren fritak 
fra driveplikta i forpaktningstida. 

Administrasjonen får myndighet til å gi eier fritak fra driveplikta i den perioden gårdsbruket 
blir forpakta bort.” 
 
Kommunen er i etterkant av dette PNM-møtet i 2011 flere ganger blitt kontaktet av Øyvind 
Steinnes ved Lund bondelag som har en sterk vilje for at denne avstanden overholdes 
strengt og som ønsker oppfølging av leieforholdene. 
 
Retningslinjer angående km-grensen ble tatt opp på nytt i PNM-møtet 08.11.2012 siden 
administrasjonen tvilte på at det er en praktikabel og god løsning for bønder i Lund. Det ble 
besluttet at vedtaket opprettholdes (jfr. sak 061/12). 
Dermed må leieforhold som overskrider km-grensen behandles som en dispensasjonssak av 
PNM-utvalget. 
 



 

 
 

I PNM-møtet 13.12.2012 ble det tatt opp leieforhold som ble inngått etter vedtaket i 2011 og 
som overskrider km-grensen. Det ble gitt dispensasjon for disse leieavtalene (jfr. sak 
075/12). 
 
Også etter dette møtet ble kommunen kontaktet av Øyvind Steinnes på vegne av Lund 
bondelag som ønsker at krav om leieavtaler følges opp nøye og at vedtekter kommuniseres 
ut til berørte bønder.  
 
Dette sterke ønsket av Lund bondelag tar kommunen til følge og orienterer med dette om det 
ovennevnte vedtaket (jfr. 034/11) og krav om leieavtaler med - i utgangspunkt - 10-års 
varighet og maksimal kjøreavstand på 17 km mellom brukene. 
 
Med hensyn til ny søknadsomgang av produksjonstilskudd i 2013 ønsker kommunen å få 
innlevert skriftlige leieavtaler mht. kravene. I tilfellet km-grensen overskrides, må avtalen tas 
opp som dispensasjonssak i PNM-møte. 
 
 
Til tross for omstendigheter dette kan medføre, vil administrasjonen ikke går glipp av å ønske 
alle  

 
 
 
God Jul & Godt Nyttår!  
 
 
 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
Britta Füser 
landbrukssjef 
 
 
 
 
 

 


