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Høringsuttalelse fra Fredrikstad om oppheving konsesjonslovens 
bestemmelse om "priskontroll"

Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler formannskapet å avgi slik innstilling til Bystyret:

1. Fredrikstad kommune avgir følgende høringsuttalelse i forbindelse med forslag om 
oppheving av konsesjonslovens bestemmelse om priskontroll:
«Dersom lovens formål om effektivt vern av landbrukets produksjonsarealer skal 
opprettholdes, synes det lite tjenelig å fjerne priskontrollen på omsetning av 
landbrukseiendommer. Uten slik kontroll vil det være vanskelig å oppnå 
regningssvarende driftsgrunnlag for jordbrukere. Dette gjelder i særlig grad i 
pressområder som Fredrikstad med til dels betydelig høyere alternativ verdi for 
jordarealer brukt til andre formål. Fredrikstad kommune går derfor i mot å fjerne 
priskontrollen i konsesjonsloven»

Fredrikstad, 20.12.13

Formannskapets behandling 16.01.2014:

På vegne av H og FrP fremmet Peter Kuran følgende forslag:
1. Fredrikstad kommune støtter regjeringens forslag om oppheving av § 9, første ledd i 

konsesjonsloven

Votering:
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 9 stemmer (Ap 6, SV 1, Sp 1, KrF 1) mot 4 stemmer 
(H 2, FrP 2) som ble avgitt for forslag fremmet av Peter Kuran.

Formannskapets innstilling 16.01.2014 til Bystyret:

1. Fredrikstad kommune avgir følgende høringsuttalelse i forbindelse med forslag om 
oppheving av konsesjonslovens bestemmelse om priskontroll:
«Dersom lovens formål om effektivt vern av landbrukets produksjonsarealer skal 
opprettholdes, synes det lite tjenelig å fjerne priskontrollen på omsetning av 
landbrukseiendommer. Uten slik kontroll vil det være vanskelig å oppnå 
regningssvarende driftsgrunnlag for jordbrukere. Dette gjelder i særlig grad i 
pressområder som Fredrikstad med til dels betydelig høyere alternativ verdi for 
jordarealer brukt til andre formål. Fredrikstad kommune går derfor i mot å fjerne 
priskontrollen i konsesjonsloven»
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Bystyrets behandling 23.01.2014:

51 medlemmer til stede ved behandlingen av denne sak.

Victoria Gjelstad (H) tok opp H og FrPs forslag fra formannskapet.

På vegne av Venstre fremmet Per Elling Braseth-Ellingsen følgende alternative 
vedtaksforslag: 

Fredrikstad kommune avgir følgende høringsuttalelse i forbindelse med forslag om 
oppheving av konsesjonslovens bestemmelse om priskontroll:
«Dersom lovens formål om effektivt vern av landbrukets produksjonsarealer skal 
opprettholdes, synes det lite tjenelig å fjerne priskontrollen fullstendig på omsetning av 
landbrukseiendommer. Uten noen slik kontroll vil det være vanskelig å oppnå 
regningssvarende driftsgrunnlag for jordbrukere. Dette gjelder i særlig grad i pressområder 
som Fredrikstad med til dels betydelig høyere alternativ verdi for jordarealer brukt til andre 
formål. Fredrikstad kommune går derfor i mot å fjerne priskontrollen fullstendig i 
konsesjonsloven, og ber om at det istedenfor vurderes å utvide arealgrensen eller 
beløpsgrensen før priskontroll slår inn, dersom man ønsker en oppmykning av 
priskontrollen. »

Votering:
Forslag fremsatt av Per Elling Braseth-Ellingsen (V) fikk 2 stemmer (V 2) og falt.
Forslag fremsatt av Victoria Gjelstad fikk 18 stemmer (H 11, FrP 7) og falt.
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 31 stemmer (Ap 24, SV 2, Sp 1,Pp1, Bym 1, 
KrF 2) mot 20 stemmer (H 11, FrP 7, V 2).

Bystyrets vedtak 23.01.2014:

Fredrikstad kommune avgir følgende høringsuttalelse i forbindelse med forslag om 
oppheving av konsesjonslovens bestemmelse om priskontroll:
«Dersom lovens formål om effektivt vern av landbrukets produksjonsarealer skal 
opprettholdes, synes det lite tjenelig å fjerne priskontrollen på omsetning av 
landbrukseiendommer. Uten slik kontroll vil det være vanskelig å oppnå regningssvarende 
driftsgrunnlag for jordbrukere. Dette gjelder i særlig grad i pressområder som Fredrikstad 
med til dels betydelig høyere alternativ verdi for jordarealer brukt til andre formål. 
Fredrikstad kommune går derfor i mot å fjerne priskontrollen i konsesjonsloven»

Fredrikstad, 27.01.2014
Rett utskrift

Anita Simensen
møtesekretær

Utskrift til: Miljø og landbruk ved Karin Løkken Torp
Kommunalsjef Ole Petter Finess

Sammendrag

Konsesjonslovens § 9 første ledd angir hva som skal legges vekt på når 
landbruksmyndighetene skal vurdere om det skal gis konsesjon for erverv av eiendom til 
landbruksformål.
Første ledd nr. 1 sier at det skal legges særlig vekt på om den avtalte prisen sikrer en 
samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling.
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Landbruks- og matdepartementet foreslår at priskontrollen i konsesjonslovens § 9 første 
ledd nr. 1 oppheves. Forslaget begrunnes med at priskontrollen kan dempe 
investeringslysten hos eiere og svekke motivasjonen til å selge hele eller deler av 
eiendommen. Videre vil en opphevelse av kontrollen være en forenkling av regelverket slik 
at det frigis ressurser i kommune og fylke.
Forslaget er sendt ut på høring med høringsfrist 1. februar 2014.

Rådmannen vurderer at i en by som Fredrikstad vil en opphevelse av priskontroll medføre 
fare for at landbrukseiendommer blir gjenstand for spekulasjon og utsatt for 
utbyggingspress.  Rådmannen anbefaler at Fredrikstad kommune går i mot en opphevelse 
av priskontrollen i konsesjonsloven.

Vedlegg

1 Høring: Forslag om å oppheve bestemmelsen om "priskontroll" i konsesjonsloven
2 Høringsnotat - Endringer i konsesjonsloven § 9 - oppheve første ledd nr 1

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

3 Liste over høringsinstanser
4 Konsesjonsloven av 2003 med endringer
5 Rundskriv M-3/2002 Priser på landbrukseiendom ved konsesjon.
6 Rundskriv M-7/2002 Endringer i rundskriv M-3/2002
7 Rundskriv M-4/2004 Endringer i rundskriv M-3/2002
8 Rundskriv M-1/2010 Endringer i rundskriv M-3/2002
9 Rundskriv M-2/2012 Endringer i rundskriv M-1/2010

Saksopplysninger

Landbruks- og matdepartementet har 4. desember sendt ut høringsnotat med forslag om å 
oppheve priskontrollen i konsesjonslovens § 9 første ledd nr. 1. Høringsfrist for forslaget er 
satt til 1. februar 2014.

Konsesjonslovens § 1 (formålsparagrafen):

Loven har som formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et 
effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og sikre slike eier- og bruksforhold som er 
mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese:

1. Framtidige generasjoners behov.
2. Landbruksnæringen.
3. Behovet for utbyggingsgrunn.
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser.
5. Hensynet til bosettingen.

Med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse av 
konsesjonsmyndighetene. Det er i dag kommunen som er konsesjonsmyndighet.

Begrepet «priskontroll» brukes om den vurderingen konsesjonsmyndighetene skal gjøre 
etter konsesjonslovens § 9 første ledd nr. 1. Ved avgjørelsen av en søknad om konsesjon 
for erverv av eiendom som kan nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på om 
den avtalte prisen tilgodeser en landbruksmessig forsvarlig prisutvikling.

Ved tvangssalg skal konsesjonsmyndigheten gi namsmyndigheten bindende uttalelse om 
høyeste pris som vil bli godtatt når ervervet av landbrukseiendom er underlagt konsesjon. 
Namsmyndigheten kan ikke avholde tvangsauksjon før klagefrist for denne uttalelsen er gått 
ut eller klagesak er avgjort. Kommunen avgir uttalelse om pris. Fylkesmannen er 
klageinstans.
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For å ha en priskontroll har det vært lagt til grunn at skal de landbrukspolitiske mål nås, må 
prisnivået på landbrukseiendom ikke være høyere enn det som reflekterer verdien av 
eiendommens driftsgrunnlag og den verdi eiendommen har som bosted, samtidig som det
ikke stilles krav om urimelig høy egenandel. Prisen må kunne holdes på et slikt nivå at den 
gir mulighet for en brukbar økonomi også for de som skal overta landbrukseiendommen.

Konsesjonsloven av 31. mai 1974 nr. 19 innførte regler om priskontroll ved erverv av 
konsesjonspliktig eiendom. Priskontrollen gjaldt den gang ved erverv av alle 
konsesjonspliktige eiendommer. Når gjeldende konsesjonslov kom i 2003 ble dette endret 
slik at hjemmel for priskontrollen bare gjelder ved erverv av konsesjonspliktige 
landbrukseiendommer som kan nyttes til landbruksformål. 

Bebygd eiendom under 100 dekar, der fulldyrka og overflatedyrka jord ikke er mer enn 25 
dekar, er ikke konsesjonspliktig. Mange erverv er konsesjonsfri som følge av slektskap eller 
odel. Konsesjonsfrie erverv omfattes ikke av priskontroll. 
I rundskriv M-1/2010 er det gitt retningslinjer som begrenser priskontrollen av bebygd 
landbrukseiendom til å gjelde eiendom over 100 dekar med minst 25 dekar dyrka eller 
overflatedyrka eller 500 dekar skog. (For eksempel vil en bebygd eiendom med 20 dekar 
fulldyrka og 400 dekar skog være konsesjonspliktig, men vil ikke omfattes av priskontroll).

Retningslinjer for hvordan priskontrollen framkommer i Landbruks- og matdepartementets 
rundskriv M-3/2002, M-7/2002, M-4/2004, M-1/2010 og M-2/2012.

Av rundskriv M-3/2002 framgår at følgende verdifastsettingsprinsipper bør nyttes ved 
verdivurdering av landbrukseiendom:

 For jord og skog benyttes avkastningsverdi (bruksverdi)
 For bygninger benyttes kostnadsverdi (nedskrevet gjenanskaffelsesverdi). For 

enkelte bolighus kan det være aktuelt å benytte netto utleieverdi.
 For rettigheter og andre ressurser som hører til eiendommen benyttes enten 

avkastningsverdi eller kostnadsverdi – alt etter rettighetens eller ressursens art. I 
noen tilfeller må en falle tilbake på en ren skjønnsmessig verdivurdering.

Mange små landbrukseiendommer har mest verdi som bosted. I landbruksområder med 
press i boligmarkedet, kan markedsverdien av en bolig ligge langt høyere enn 
kostnadsverdi. For å harmonisere verdivurderingen av en bolig på landbrukseiendom med 
en bolig på tomt, er det innført en mulighet for å tillegge en boverdi på eiendom med bolig 
som skal benyttes til boligformål. I 2002, da begrepet boverdi ble innført, ble den øvre 
ramme for boverdi satt til kr.500.000,-. I 2010 ble den øvre ramme endret til kr.1.500.000,-

I 2004 ble det satt en nedre grense for når konsesjonsmyndighetene skulle vurdere prisen 
på bebygd konsesjonspliktig landbrukseiendom. Grensen ble satt til kr.750.000,-. I 2010 ble 
den økt til kr.1.500.000- og i 2012 ble den økt til kr.2.500.000,-. Den nedre grensen gjelder 
bare i de tilfeller erverver skal benytte eiendommen til boligformål.

Av Landbruksdepartementets høringsbrev framgår at i 1999 gjaldt priskontrollen trolig nær 
en femdel av omsetningen. I 2009 ble det omsatt ca. 8.400 landbrukseiendommer. Reglene 
om priskontroll gjaldt ved et begrenset antall av disse ervervene. På grunn av endringer i 
regelverket gjelder priskontrollen enda færre erverv i dag. Statistikk fra 2010 viser at færre 
enn 400 overdragelser av bebygd eiendom er gjenstand for priskontroll. I tillegg omfattes ca. 
200 overdragelser av ubebygd eiendom.

Tabellen under viser behandla konsesjonssaker i Fredrikstad ved erverv av 
landbrukseiendom de siste 10 år. Konsesjonssaker fordi boplikt ikke skal oppfylles er ikke 
tatt med her (i disse sakene skal ikke pris vurderes). Omsetning av landbrukseiendom innen 
nær familie hvor erverver skal bo på eiendommen er ikke konsesjonspliktig og utgjør 
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hovedtyngden av landbrukseiendommer som ikke er gjenstand for priskontroll. Slik statistikk 
foreligger ikke til saken da den ville være et omfattende arbeid å framskaffe.
I løpet av disse 10 årene er kun en sak avslått av kommunen på grunn av for høy pris.

2004: 6 erverv tilleggsjord. 
2 erverv som selvstendig enhet.

2005: 4 erverv tilleggsjord.
2 erverv som selvstendig enhet.

2006: 5 erverv tilleggsjord
3 erverv som selvstendig enhet.

2007: 2 erverv tilleggsjord
1 erverv som selvstendig enhet. Denne ble innvilget men overprøvd av fylkesmannen 
fordi den var ervervet av et AS. Eiendommen ble senere ervervet av en av 
privatpersonene i selskapet, som fikk konsesjon

2008: 7 erverv tilleggsjord
3 erverv som selvstendig enhet.

2009: 5 erverv tilleggsjord
4 erverv som selvstendig enhet

2010: 6 erverv tilleggsjord.
4 erverv som selvstendig enhet
1 med kjøpesum under grensen for prisvurdering

2011: 2 saker tilleggsjord
1 erverv som selvstendig enhet.
1 erverv med kjøpesum under grensen for prisvurdering

2012: 1 erverv tilleggsjord
3 erverv som selvstendig enhet ---En av sakene ble først avslått på grunn av pris, 
senere godkjent av kommunen med noe lavere pris, men overprøvd av 
fylkesmannen som mente prisen fremdeles var for høy. Eiendommen er pr i dag ikke 
solgt på nytt igjen.

2013: 1 erverv tilleggsjord
2 erverv som selvstendig enhet.
1 erverv med kjøpesum under grensen for prisvurdering

I Fredrikstad ser det ut som at omsetningen har vært lavere siste 3 år. Dette kan ikke 
forklares bare ut fra at arealgrensa for konsesjonsplikt ble økt i 2009. Erverv av tilleggsjord 
omfatter ofte arealer uten bygninger. En landbrukseiendom uten bygninger vil ut fra sin 
karakter være konsesjonspliktig uavhengig av om kjøpesum er under 2,5 millioner og om 
arealet er under 100 dekar.

Også andre bestemmelser enn priskontroll skal være med på å oppfylle lovens formål. I 
vurderingen av om priskontrollen skal oppheves er det relevant å ta med hva lovens
§ 9 angir skal legges særlig vekt på ved konsesjonsvurderingen:

2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosetting i området,
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,
4. om erverver anses skikket til å drive eiendommen,
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvalting og kulturlandskapet.

Både generelt, men særlig i pressområder med korndrift, har betydningen av disse hensyn 
blitt stadig mer svekka. 

Begrunnelse for priskontrollen:
 Priskontrollen er et middel for å oppnå et prisnivå som reflekterer verdien av 

eiendommens driftsgrunnlag og verdi som bosted.
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 Sikre aktive yrkesutøvere adgang til næringen uten urimelige høye krav til 
egenandel, legge til rette for eierskap som gir grunnlag for langsiktig god 
ressursforvaltning.

 Legge til rette for inntektsmuligheter og sosiale forhold som skaper stabile
arbeidsplasser i landbruket.

Departementets vurdering av hvorfor priskontrollen bør oppheves:
 Priskontrollen innebærer en svekkelse av eiendomsretten. Norsk landbruk har en 

sterk tilknytning til verdier som privat eiendomsrett. Det er dessuten urimelig at noen 
få vil omfattes av priskontrollen mens de fleste slipper unna.

 Priskontrollens virker som hemsko på omsetning av eiendommer. Den bidrar til at 
mange venter med å selge fordi de ikke forventer å få det de mener eiendommen er 
verdt.

 Priskontrollen demper investeringslysten hos eksisterende eiere og hindrer tilførsel 
av kapital og kompetanse fra betalingsvillige nye eiere.

 Oppheving av priskontrollen vil få markedet til å fungere bedre, og de som trenger 
tilleggsjord vil kunne få kjøpt areal.

 Reglene er kompliserte og ressursbruken på kontrollen står ikke i forhold til det en 
oppnår. Konsesjonsmyndighetene må bruke ressurser på en kontroll som har liten 
betydning for prisutviklingen vedrørende fast eiendom.

 Tvangssalg vil kunne gjennomføres raskere enn i dag, og lette arbeidet for 
namsmyndighetene.

Økonomiske konsekvenser

En opphevelse av priskontrollen vil være en forenkling og vil frigi noe ressurser i Fredrikstad 
kommune.

Konsekvenser levekår/folkehelse

Ikke relevant

Ansattes medbestemmelse

Ikke relevant

Vurdering

Prisvurderingen av en landbrukseiendom tilsier en krevende verdiberegning ved 
konsesjonsbehandlingen og til sist en viss grad av skjønn. Vurderingen vil være inngripende 
overfor partene og overfor privat eiendomsrett, og det må legges ned mye arbeid for å gjøre 
den mest mulig objektiv.  En oppheving av priskontrollen ville frigi noe arbeid i kommunen. 

Rådmannen vurderer at i byområder som Fredrikstad er priskontrollen i dag et av de 
viktigste redskapene for å ivareta de aktive gårdbrukernes mulighet for å eie jorda de driver.
Med oppheving og stadig svekkelse av andre krav i konsesjonsloven (krav til skikket, 
personlig bo- og driveplikt m.m.) vil en avskaffelse av priskontrollen åpne for at 
landbrukseiendommer i større grad erverves av interesser som ønsker større kortsiktig 
avkastning av eiendommen enn hva landbruk gir.

Matproduksjon gir en langt lavere avkastning pr arealenhet enn hva tilfellet er når arealet 
utnyttes til andre formål, særlig i et kortsiktig perspektiv. Ved at det spekuleres i å få 
produktive arealer regulert til andre formål, vil kapitalinteresser ofte være villig til å betale 
langt mer for eiendommen enn hva som kan forsvares i forhold til det utbyttet eiendommen 
gir som landbrukseiendom.

Bonden som bedriftseier kan ikke forsvare å betale langt mer for en landbrukseiendom enn 
hva det er mulig å forrente fra en god landbruksproduksjon. Det vil derfor være en risiko for 



Side 7 av 7

at i sentrumsområder vil det være kapitalinteresser som kjøper opp den beste jorda. Den 
beste jorda finner en gjerne i de områdene som først ble utbygd, hvor byer og 
samferdselsårer ble etablert, og der presset er størst for å bygge ut ytterligere.

Eiendommer i LNF-området kan ikke uten videre tas i bruk til annet enn landbruk. Men et 
eierskap med andre interesser enn å drive landbruk vil øke presset for å få omdisponert 
dyrka jord. En utbygging av produktive arealer vil være i strid med vedtatte mål for jordvern, 
både sentralt og lokalt.

Priskontrollen er et viktig redskap for å kunne oppfylle konsesjonslovens formålsparagraf, å 
få kontrollert omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets 
produksjonsarealer og å sikre slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for 
samfunnet. Selv om prisvurderingen svært sjelden «avslører» for høye priser, vil dens 
eksistens medvirke til at prisene holdes innenfor et akseptabelt nivå.
En opphevelse av priskontrollen vil kunne bli prisdrivende for landbrukseiendommer 
generelt, også for de som ikke er konsesjonspliktige. En opphevelse kan derfor få større 
følger enn det i første omgang kan se ut til.

Rådmannen anbefaler at Fredrikstad kommune går i mot i å fjerne priskontrollen i 
konsesjonsloven.
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