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FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING: 
Sør- Trøndelag fylkeskommune gir følgende uttalelse til forslaget om å oppheve 

bestemmelsen om priskontroll i konsesjonsloven: 

 

Bestemmelsen om priskontroll i konsesjonsloven virker i all hovedsak etter sitt formål, og bør 

derfor bestå. En oppheving av priskontrollen vil i første rekke slå negativt ut for unge 

næringsutøvere med lite egenkapital. En ytterligere heving av beløpsgrensen for hvilke 

eiendommer som ikke skal undergis priskontroll kan vurderes. 

 
 
 
 
Fylkesutvalget 2011-2015 har behandlet saken i møte 28.01.2014 sak 29/14 
 
Protokoll 
 
Forslag fremmet av Henrik Kierulf (H) på vegne av H Frp og V 
 
Alternativt til innstillingen: 
Sør-Trøndelag Fylkeskommune støtter regjeringens forslag om oppheving av §9, første ledd 
nr. 1 i konsesjonsloven. Opphevelsen av priskontroll vil bidra til å styrke eiendomsretten, og 
gi den enkelte bonde større råderett over egen eiendom. I tillegg vil bortfall av priskontroll 
føre til redusert byråkrati. Priskontrollen innebærer et vesentlig samfunnsøkonomisk tap fordi 
den demper investeringslysten hos eksisterende eiere og hindrer tilførsel av kapital og 
kompetanse fra betalingsvillige nye eiere. Opphevelse av priskontrollen vil bidra til at aktive 
landbruksinteresserte kan få overta landbrukseiendom, noe som vil kunne bidra til en 
langsiktig og god ressursforvaltning.  
 
 
Votering 
Forslag fra Henrik Kierulf fikk 3 stemmer (FrP, H, V) og falt  
Innstillingen fikk 6 stemmer (A, Sp, SV) og ble vedtatt  
 
 
 
Vedtak 
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Sør- Trøndelag fylkeskommune gir følgende uttalelse til forslaget om å oppheve 
bestemmelsen om priskontroll i konsesjonsloven: 
 
Bestemmelsen om priskontroll i konsesjonsloven virker i all hovedsak etter sitt formål, og bør 
derfor bestå. En oppheving av priskontrollen vil i første rekke slå negativt ut for unge 
næringsutøvere med lite egenkapital. En ytterligere heving av beløpsgrensen for hvilke 
eiendommer som ikke skal undergis priskontroll kan vurderes. 
 
 
 
 


