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Rælingen kommunes høringsuttalelse om å oppheve bestemmelsen om 
priskontroll i konsesjonsloven 

 
Vi viser til brev av 04.12.13 angående forslag til oppheving av priskontroll i 
konsesjonsloven. 
 
Rælingen kommune fattet følgende vedtak i landbruksnemndas møte 16/1-2014: 
 
Kommunen fraråder forslaget om at priskontrollen tas vekk. Dette har følgende 
begrunnelse: 
 

1. Eierinteressene er etter revideringer de siste ti år tilstrekkelig styrket. 
 

2. Lovendringen tar for lite hensyn til økonomisk forhold i bynært landbruk når 
markedsverdien på gårdsbruk øker. Det vil heller ikke skje rasjonalisering i 
eiendomsstrukturen til fordel for større landbruksenheter. 
 

3. De bynære områdene har stort produksjonspotensiale for matkornproduksjon. 
Stortingets mål om økt matberedskap vil ha en stor utfordring om landbruket 
legges ned i disse områdene. 
 

4. Hyppigheten av sameie av landbrukseiendom vil trolig øke fordi verdien blir for 
stor til at en arving kan overta hele eiendommen. Dette vil kunne påvirke 
investeringslysten i landbruket. 
 

5. Kommunen vil kunne påføres merarbeid gjennom større kontrollaktivitet for å 
sikre at jorda drives.  
 

Dersom lovendringen vedtas, ber kommunen om at det må følge sanksjoner etter 
konsesjonsloven med krav om ny konsesjonssøknad om jorda ikke drives.  
 

Landbruks- og matdepartementet 
Postboks 8007 Dep. 
0030 OSLO 
 



Vedlagt følger saksutredning og protokoll for saken. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Knut Samseth                  
Landbrukssjef                  
                        
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg 
1 Møteprotokoll for sak PS 14/4 
2 Høring - forslag om å oppheve priskontrollen ved salg av landbrukseiendom - PS 14/4 

 
 
Kopi til: 
Rælingen kommune    
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