
Driveplikt-prosjektet
Lyngen kommune



Arbeidsoppgaver:

➢Systematisering av landbrukseiendommene
• Sammenstilling av jordregister, landbruksregister og disponerte 

landbrukseiendommer i søknad om PT. (kan være greit med innsyn Matrikkel 
– eier-informasjon)

➢Gjennomgang av eiendommene
• Sjekke status omdisponeringer i planverk

• Eksisterende jordleieavtaler

• Tidligere gitte fritak

• Kilden kartlag: jordbruksareal som kan være ute av drift



➢Utsending Brev 1 - Opplysning om driveplikt for eiere av dyrka jord 
som ikke driver selv
• Brevmal med vedlegg:

• Forslag til jordleieavtale

• Meldingsskjema om oppfylling av driveplikt

• Orientering om driveplikt

• Oversikt over veiledende jordleiepriser

➢Utsending Brev 2 - Påminnelse – driveplikt etter jordloven
• Brevmal med vedlegg:

• Søknad om fritak fra driveplikten

• Tillatelse til at eiendommens jordbruksareal settes i kommunal jordbank



➢Utsending Brev 3 - Forhåndsvarsel om pålegg av bortleie
• Brevmal

➢Utsending Brev 4 - Pålegg om bortleie 
• Brevmal

➢Viktig å setta av tid til besvaring av spørsmål 

➢Godkjenning av innkomne jordleieavtaler

➢Behandling av søknader om fritak



Status:

Lyngen kommune har gårdsnummer fra 67 til 124. Antall 
landbrukseiendommer varierer veldig på hvert enkelt bruksnummer. Til 
sammen er det registrert 528 landbrukseiendommer i kommunen. 
Gjennom prosjektet har vi så langt fått avklaring gjennom egen drift, 
leiejordavtale eller godkjent fritak for 312 av disse.

• Avklaring på ca. 60 % av landbrukseiendommene i kommunen

• ca. 180 innkomne leieavtaler



Arbeidsmetodikk og arbeidsmengde:

• Vurderinger i forhold til å sende brev til alle i kommunen, eller ta rode for 
rode?

Lyngen kommune har testet metoden med å sende brev til alle aktuelle eiere, for 
deretter å sende påminnelser. Prosjektet har laget 4 forskjellige brevmaler, vi har 
snart avsluttet runde 2. Dette virker å være en god metode om man klarer å holde 
oppe «trøkket». Om ikke kan det lønne seg å ta rode for rode.

• Ressursbehov:

Utsending av brev: ca. 2 dgv. pr uke

Behandling og systematisering: ca. 1 dgv. pr uke

Uten korona og de utfordringene det bragte med seg skulle Lyngen kommet 
gjennom prosessen med de to første brevene i løpet av 6-7 måneder med slik 
innsats.



Andre forhold:

• Arbeid som krever ressurser utover det som de fleste kommuner har i 
landbruksavdelingene. I Lyngen fikk vi tilgang til ekstra ressurs fra en 
kontorlærling i organisasjonen. Dette har vært helt avgjørende.

• Prosjektet har stort sett blitt godt mottatt, mye bedre enn en kanskje 
fryktet. Noen få unntak finnes, og disse tilfellene er ressurskrevende.

• Vi har erfart enkelte grunneiere har brukt prosessen til å prøve å 
bytte ut tidligere leietaker (uten kontrakt). Mulig det skulle vært 
spesifisert noe som forhindrer slikt i informasjonen som sendes ut.






