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Kommunestyret behandlet i møte 30.01.2014 sak 7/14. Følgende vedtak ble fattet:

Øyer kommune vil fraråde opphevelse av priskontrollen i konsesjonsloven § 9 første ledd
nr. 1.

Departemenret varsler om at det vil bli sendt flere forslag om lovendringer på høring.
Kommunestyret i Øyer kommune mener at ulike lovendringer må ses i sammenheng for
best mulig å ivareta at lovendringer får de tilsidiktede virkninger.
Vedtaket sendes LMD som høringsuttalelse.
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S inard ildal

Rådmann
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SÆRUTSKRIFT

Arkivsak:14/114

HØRINGSUTFALELSEOM OPPHEVINGAV KONSESJONSLOVEN§ 9 FØRSTELEDDNR. 1

Saksbehandler: Sveinar Kildal Arkiv:

Saksnr.: Utvalg Møtedato
7/14 Kommunestyret 30.01.2014

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter(ikke vedlagt):
Ingen.

Sammendrag:
Landbruks- og matdepartementet foreslår å oppheve priskontrollen i konsesjonsloven §9
første ledd nr. 1. En oppheving av priskontrollen vil få konsekvenser for landbruket og

eiendomsmarkedet. Landbruks- og matdepartementet har vurdert konsekvensene i
høringsnotatet. Det er svært delte meninger om konsekvensene er negative eller positive.
Rådmannen og Landbrukskontoret har ikke tatt stilling i denne saken. Rådmannen legger

frem saken med tre alternative innstillinger.

Saksutredning:
Landbruks- og matdepartementet sendte den 4. desember 2013 et forslag om at
«priskontrollen» i konsesjonsloven oppheves ut på høring. Høringsfristen er 1. februar 2014.

Høringsbrevet gjelder bare konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1, og denne foreslås
opphevet.

I loy om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. lov-2003-11-28-98

står det i § 9 første ledd nr. 1 at det ved erverv av eiendom som skal nyttes til
landbruksformål, skal en ved avgjørelse om det skal gis konsesjon legge særlig vekt på om

den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig utvikling. Landbruks- og
matdepartementet omtaler dette som priskontroll. Det er altså om den avtalte prisen er i
tråd med en samfunnsmessig forsvarlig utvikling som skal vurderes.

I høringsnotat til høringsbrevet er det gjort nærmere rede for departementets begrunnelse
for å oppheve priskontrollen. Fullstendig høringsnotat kan hentes på
htt : www.re 'erin en.no nb de Imd dok horin er horin sdokumenter 2013 horin ---
forsla -om-a-o heve-bestemmels horin snotat.html?id=747351
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Dette er en kort oppsummering

priskontrollen er en hemsko for omsetningen av landbrukseiendommer

priskontrollen demper investeringslysten hos eksisterende eiere og hindrer tilførsel

av kapital og kompetanse fra betalingsvillige nye eiere

priskontrollen griper inn i eierens rett til å råde over eiendommen sin

reglene rundt priskontrollen er kompliserte og vanskelige å forholde seg til for så vel

partene som konsesjonsmyndighetene

priskontrollen er urimelig siden de fleste overdragelser innen landbruket er unntatt

priskontroll (konsesjonsfri overdragelse innen familie)

en oppheving av priskontrollen vil gjøre det lettere å komme inn på markedet for de

som vil satse på landbruket, og lettere for de som trenger tilleggsjord for å styrke

bruket sitt

oppheving av priskontrollen vil frigi ressurser i forvaltningen

Vurdering:
Departementet har i høringsnotatet påpekt fordeler ved opphevelse av priskontrollen. I det
følgende vil det kort drøftes fordeler og ulemper ved priskontroll og eventuell fjerning av

denne. Denne vurderingen er ikke uttømmende og peker på enkelte elementer i denne
svært komplekse saken.

Omsetnin av landbrukseiendommer
Landbruks- og matdepartementet peker på at opphevelse av priskontrollen vil føre til økt
omsetning av landbrukseiendommer. Dette er riktig dersom det er prisforventninger som er
avgjørende for om noen av dagens eiere av landbrukseiendommer faktisk ønsker å selge.
Dette vil ikke være relevant i alle tilfeller. Det er mange eiere av landbrukseiendommer uten
konkrete framtidsplaner for sin eiendom og som har salg som et aktuelt alternativ. Å selge

slektsgarden sitter langt inne hos mange. At det er riktig kjøper, med de rette kvalifikasjoner
og holdninger, betyr i mange tilfeller mer enn selve prisspørsmålet. I slike tilfeller vil ikke
fjerning av priskontrollen få samme virkning. Eier av landbrukseiendommer vil selv kunne

velge å selge til lavere pris enn markedspris i ett fritt marked dersom eier en mer egnet

driver enn høyeste bud.
Det er også grunn til å tro at innstrammingen i odelskretsen som ble gjort i odelsloven fra
nyttår vil få flere landbrukseiendommer ut på salg. Det kan tenkes at det kunne være nyttig

å se utslag av denne lovendringen før nye lovreguleringer ble fjernet.

Investeringsvilje


Departementet mener at priskontrollen demper viljen til å investere siden
enkeltinvesteringer i eiendommen ikke nødvendigvis kan avspeiles i verdivurdering etter
bruksverdiprisnippet. Dette kan stemme i noen tilfeller, men i andre tilfeller stemmer det
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ikke. I prisvurderingenleggesdet bl.a.vekt påtilstandentil de ulikebygninger.Investeringer
i driftsapparatvil heve prisenpå landbrukseiendommen,ogvil ogsåkunnegi en høyere
konsesjonspris.Investeringeri bolighusenepå gardenvilavspeilesi bolighusenestekniske
verdi. Det kantenkesi noentilfeller at det blirgjort investeringersomikkehar betydning
verkenfor tekniskverdi eller bruksverdiogsomikkefår særligbetydningved prisvurdering.I
sliketilfeller kanprisreguleringvære begrensendefor investeringslysten.

Prisnivå å landbrukseiendommer
Det liggerimplisitti høringsnotatetfra departementet at fjerningav priskontrollenvil gi
høyereprispå landbrukseiendommer.I mangetilfeller vil nokdet stemme.Mindre bruksom
er mindreegnettil rasjonellgårdsdriftvil kunneha høyereverdi i et fritt markedpga
attraktivitet. Dette vil kunnemedføreat mindrebrukkanselgesslikat eier(e) kanha rådtil å
kjøpeny bolig.Ogdet mindrebruketvil kunnevedlikeholdesogsikrebosettingi bygda.
Det kanogsåtenkesat det i enkeltetilfeller kandet føre til redusertprispå
landbrukseiendommer.Dersomdet kommermangelandbrukseiendommerpå salgsamtidig
kanutbudet bli størreenn etterspørselen.Dette kanmedføre både lengresalgsprosessog
laverepris.

Mange somselgersingardhar behovfor å kjøpeny bolig.I pressområdenerundt byerog
tettsteder har det vært en sterkveksti boligprisene.I mangetilfeller vil en eneboligeller
leilighetkostemer enn en kanforvente å få for et gardsbrukslikregelverketer nå. Det er
rimeligå anta at mulighetentil å oppnåen høyereprisvilgjøreat flere vil selge
landbrukseiendommerogat dette spesieltvil giutslagi de mestattraktiveområdene.
Eiendommenesbeliggenhetvil derfor ha betydning.Blirdet størreutbud av
landbrukseiendommeri sentralestrøkkandet tenkeså bli mindre interessefor de
eiendommenesomliggerute i distriktene.Dissevil da få lavereprisoggjøre
inngangsbillettenrimeligerefor nyegårdbrukere.

Høyerepriserpå landbrukseiendomkanresulterei mindreevnetil investeringerpå
landbrukseiendommenfor de nyekjøperne,gitt et visstnivåpåtilgjengeligkapital.Høyere
priserpå landbrukseiendommerkanmedføreat kapitalsomkunnevært investerti
driftsutstyrhellermå disponeresi forbindelsemed ervervaveiendom.Enopphevingav
priskontrollenkanut fra dette medførestørregeografiskeprisforskjellerpå
landbrukseiendommer.

Rekruttering
Departementet mener et velfungerendemarkedvil gjøredet lettere å kommeinn i
næringenfor de somvil satsepå landbruket.Det antasat departementet mener at et
velfungerendemarkeder et markeduten prisreguleringog at det vil medføreflere
landbrukseiendommerfor salg.Det liggerimplisitti hele høringsnotatetfra departementet
at fjerningav priskontrollenvil gi høyerepriserpå landbrukseiendommer.

Erfaringenefra Lillehammer-regionenviserat de somønskerå kjøpelandbrukseiendom
gjerneer yngrefolk i etableringsfasenmed et sterktønskeom å kunnebo på gard,holde
husdyrogskapesinegenarbeidsplass.I dette liggerogsåønskeom godeoppvektvilkårfor
barn med nærhet bådetil natur, dyrog matproduksjon.Dette er ei kjøpergruppesomi stor
gradhar begrensetkapitaltilgang.Høyerepriserpå landbrukseiendommervil redusere
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muligheteneytterligfor yngretil å kjøpelandbrukseiendom.Kapitalsterkekjøperemed
størremotivasjonfor «å ha en eiendompå landet»enn for landbruksproduksjonvil kunnefå
fortrinn. Fordelenmed kapitalsterkegårdbrukereer at dissevil hafinansielleryggradtil å
holdevedlikeen omfattende bygningsmassebådepå gårdenogogsåsetrene.

Tilleggsarealer
Departementet mener at fjerningav priskontrollenvil gjøredet lettere å kjøpetilleggsjord
for de somønskerå styrkebruketsitt. At det blir lettere å kjøpetilleggsjordforutsetter at
fjerningav priskontrollenfaktiskfører til størreomsetningav landbrukseiendommerog
tilleggsjord.Det vi ser i Lillehammer-regionener til en vissgradat aktivebønderkommertil
kort i budrunderom tilleggsarealer.Ofte er det kjøperesomhar bygdkapitalutenfor
landbruketsomkangi høyestebud, kjøperesomserverdieni å eie somstørreenn selve
bruksverdienut fra et landbruksfaglighold. Det kanføre til at de somhar ogdriver
eiendommeri nærhetenav aktuelletilleggsarealerikkeer i standtil å styrkesin
landbrukseiendom.

Bosettin sstruktur
Det finneserfaringerfra bl a Montana, USA,hvoromsetningenav landbrukseiendommerer
deregulertogfritt. I dette området overtok"helgebønder"stadigflere av de størsteog best
beliggendegårdenesombruktestedet for hestogferiested.Overtid førte dette til
fraflyttingog utarmingavfastboendesomkunnebetjene butikker,serviceogoffentlige
tjenester. Dette medførte igjenavverdienav landbrukseiendommenesankfordi det ikke
lengervar et levendesamfunnfor helgebønder.Erfaringerfra Montana tilsierat det er
sværtviktigat en muligfjerningav priskontrollkoblesmot en bo ogdrivepliktslikat ikkede
mestattraktiveturist- og landbruksområderutarmesovertid.

Ras'onaliserins evinst
Det er et spørsmålom det kanoppnåsen rasjonaliseringsgevinstved fjerningav
priskontrollen.Dersomdet skaloppnåsen rasjonaliseringsgevinstmå det kommeflere
landbrukseiendommerogtilleggsarealerpå salg.Desomdriver landbrukseiendommermå
sesegi standtil å kjøpetilleggsarealersomliggeri en rasjonellnærhettil den
landbrukseiendommensomer i drift i dag. I motsattfall kandet føre til ytterligere
oppsplittingog urasjonelldrift av eiendommer.

S ekulas'onsob'ekt
Det er en fare for at landbrukseiendommerblirspekulasjonsobjekterdersompriskontrollen
fjernes.Det snakkesi dagmyeom at den somdriverjorda ogsåskaleie den. Dersomprisene
på landbrukseiendommerstiger,kandet føre til at de somdriverjord ikkesersegi standtil
å kjøpetilleggsjord,men må heller leie.

Endrin av risre ulerin
Det er i daguheldigeutslagav priskontrollenpå landbrukseiendommer,ogfjerningav
priskontrollenvil kunnegi andre uheldigeutslag.Det etterlysesderfor at det burdevært
utredet måter å endre priskontrollenpå, i tilleggtil å vurderefullstendigoppheving.
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Helhet 


I innledningen av høringsnotatet fra departementet varsles det om at det vil komme flere
høringsnotater med forslag om lovendringer. Det er viktig å se ulike lovendringer i
sammenheng slik at det ikke oppnås utilsikta konsekvenser av lovendringene. Positive utslag
av en lovendring nå, kan gi negative utslag ved neste lovendring. Departementet bør derfor
gjøre en vurdering av alle lovendringene likt, og utrede alle konsekvenser der de ulike
lovendringene ble sett i sammenheng med hverandre.

Rådmannens forslag vedtak:

Alt 1
øyer kommune støtter Landbruks- og matdepartementet forslag å oppheve priskontrollen i
konsesjonsloven §9 første ledd nr. 1.

Alt 2
øyer kommune vil fraråde opphevelse av priskontrollen i konsesjonsloven §9 første ledd nr.
1.

Alt 3
øyer kommune ser positivt på Landbruks- og matdepartementet forslag å oppheve
priskontrollen i konsesjonsloven §9 første ledd nr. 1, men saken må utredes ytterligere og
ses i sammenheng med andre mulige lovendringer innen landbruket før endelig beslutning
kan tas.

Sveinar Kildal

Rådmann

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 30.01.2014 sak 7/14

Behandling:
SPv/Marthe Lang-Ree fremmet følgende forslag»

«øyer kommune vil fraråde opphevelse av priskontrollen i konsesjonsloven § 9 første ledd
nr. 1.

Departemenret varsler om at det vil bli sendt flere forslag om lovendringer på høring.
Kommunestyret i øyer kommune mener at ulike lovendringer må ses i sammenheng for
best mulig å ivareta at lovendringer får de tilsidiktede virkninger.
Vedtaket sendes LMD som høringsuttalelse».

Ole Hageløkken fremmet rådmannens forslag alt. 3.

H v/ordføreren fremmet rådmannens forslag alt. 1.

Det ble først stemt over H's forslag som falt med 18 mot 7 stemmer.
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Ved alternativavstemmingmellomSPsforslagogOle Hageløkkensforslag,ble SPsforslag
vedtatt med 15 mot 10 stemmer.

Vedtak:
Øyerkommunevil fraråde opphevelseav priskontrolleni konsesjonsloven§ 9 første ledd
nr. 1.
Departemenretvarslerom at det vil bli sendtflere forslagom lovendringerpå høring.
Kommunestyreti Øyer kommunemener at ulikelovendringermå sesi sammenhengfor
bestmuligå ivaretaat lovendringerfår de tilsidiktedevirkninger.
VedtaketsendesLMDsomhøringsuttalelse.

knni j
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