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HØRINGSUTTALELSE ANGÅENDE FORSLAG OM Å OPPHEVE 
BESTEMMELSEN OM PRISKONTROLL I KONSESJONSLOVEN.

Vi viser til høringsbrev av 05.12.2013 der Landbruks- og matdepartementet foreslår å 
oppheve bestemmelsen om priskontroll ved omsetning av landbrukseiendommer.

Bakgrunnen for denne bestemmelsen har vært å sikre at omsetning av landbrukseiendommer 
skjer til priser som lar seg forsvare gjennom vanlig landbruksdrift.  Vi vet at det av og til 
søkes å omsette landbrukseiendommer hvor kjøpers formål ikke først og fremst er 
landbruksdrift og matproduksjon, men et ønske om et flott sted å bo, eventuelt ha 
fritidseiendom, eller det spekuleres i at landbruksområdene seinere kan omdisponeres til 
bolig- eller industritomter.  Dagens regelverk setter en stopper for at slike interesser kan 
overby landbruksinteressene ved omsetning, noe vi er glade for.  

I sentrale områder, som for eksempel Stavanger-regionen, ser vi for oss at prisene på 
landbrukseiendommer vil øke dramatisk om priskontrollen oppheves.  Kreftene som vil 
omdisponere arealer spesielt til boligformål er svært sterke her, og det er bl.a. ikke uvanlig at 
utbyggere inngår opsjonsavtaler med grunneiere for å sikre seg arealer i fremtiden.  Dette 
gjelder også arealer som i regionale planer er avsatt til landbruk.  Oppheves priskontrollen slik 
at utbyggere også får muligheten til å ta over eiendomsretten til disse arealene frykter vi at 
presset for å få bygge ut denne jorda blir enda større.

Vi mener at dette forslaget kun vil være til glede for de som skal ut av næringa og de som vil 
bygge ned matjorda vi skal leve av i all fremtid.  For unge bønder som vil satse på en fremtid i 
landbruket vil høyere pris på landbrukseiendommer naturlig nok gjøre en slik fremtid mindre 
attraktiv.  Selv i dag er det å kjøpe et gårdsbruk på det åpne markedet en svært stor investering 
som mange dyktige og interesserte unge ikke ser seg råd til.

Ett av argumentene departementet viser til i sitt høringsbrev er at dagens priskontroll demper 
investeringslysten hos eierne.  Dette er et argument vi som bønder ikke kjenner oss igjen i, og 
som vi ikke mener bør tillegges særlig verdi.

Ledelsen i LMD har også varslet at det skal sees på andre bestemmelser som har med 
eiendomsoverdragelser og forvaltning av landbrukseiendommer å gjøre.  Dette gjelder bl.a. 
odelslov, boplikt, driveplikt og aksjeselskapers adgang til å eie gårdsbruk.  Sett på bakgrunn 
av dette synes det derfor litt rart at det nå først søkes å oppheve priskontrollen.  Vi mener at 
alle de varslede endringene må sees på under ett, i og med at de vil påvirke hverandre, og 
først må det utarbeides en grundig konsekvensanalyse.  Odelsloven ble også forandret fra 



01.01.2014 hvor odelskretsen ble innskrenket, og vi mener at en i det minste må se hvordan 
denne lovendringen slår ut før en skal gjøre ytterligere forandringer.

På bakgrunn av dette anbefaler vi derfor at forslag om å oppheve priskontrollen i 
konsesjonsloven trekkes tilbake. 

Med hilsen
Stavanger Bondelag

Torgeir Kinn (leder.)


