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Det kongeligelandbruks-og
matdepartement

Saksopplysninger

Viser til høringsbrevav 4.12.2013hvor det foreslåså oppheve § 9 første ledd nr. 1 i
konsesjonslovensav 28. november 2003 nr. 98.

Dagens besternmelsesier at det ved behandling av en søknad om konsesjonpå erverv av eiendom
som skalbrukes til landbruksformål,skalleggessærligvekt på om den avtalteprisen tilgodeseren
samfunnsmessigforsvarligprisutvikling.

Det vil etter lovendringenikkeværetillatt å trekke den avtalteprisen inn i vurderingenav om det
skalgis konsesjon for erverv av en landbrukseiendom.

ønske om endringav konsesjonslovenbegrunnes med at priskontrollenkan ha uheldigevirkninger
for landbruket,bl.a. fordi den vil dempe investeringslystenhos eierne.Eierne vil ikkevære innstilt på
å foreta investeringersom ikke kan påregnes avspeileti den pris konsesjonsmyndighetenevil godta
ved et senere salg.
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Det antas videre at priskontrollen kan bidra til å svekke eiernes motivasjon til å selge hele eller deler
av eiendommen.
Opphevelsen av bestemmelsen om priskontroll er en forenkling av regelverket.
Konsesjonsvurderingen vil i mange tilfeller bli enklere og mindre tidkrevende, og vil frigi ressursen i
kommune og fylke.

Høringsfristen er satt til 1. februar2014.

Vurdering

Kommunene er tillagt ansvaret for konsesjonsbehandling ved erverv av landbrukseiendommer hvor
ervervet er konsesjonspliktig. Etter delegasjonsreglementet er rådmannen delegert myndighet til å
treffe vedtak der myndigheten er overført til kommunene etter Landbruksdep. vedtak FOR 2003-
112-08, og som ikke er av prinsipiell art.

Det er generell avtalefrihet ved overdragelse av fast eiendom. Hovedregelen er likevel at overdragelse
av fast eiendom ikke kan skje uten konsesjon. Det går fram av konsesjonslovens § 9 at priskontrollen
gjelder for eiendommer som skal nyttes til landbruksformål. Det er et krav at eiendommen må ha
minst 25 dekar dyrka mark eller 500 dekar produktiv skog. Ved erverv av ubebygde arealer som skal
brukes som landbruksarealer, er det priskontroll uavhengig av arealgrensene nevnt ovenfor.

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

Framtidige generasjoners behov
Landbruksnæringen
Behovet for utbyggingsgrunn
Hensynet til miljø, allmenne naturverninteresser, fritidsinteresser
Hensynet til bosettingen

Ved konsesjonssøknader som gjelder landbrukseiendommer skal det til fordel for søker legges særlig
vekt på:

Om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling
Om erververens formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området.
Om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning
Om erververen anses skikket til å drive eiendommen.
Om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvalining og kulturlandskapet.

Bebygde landbrukseiendommer hvor kjøpesummen er under kr. 2.500.000,- er unntatt fra
prisvurdering.

Dette er i hovedsak det som landbruksforvaltningen vurderer i dag ved behandling av
konsesjonssaker. Og det må sies at vurdering av pris på eiendommer har vært sentral i mange
tilfeller. Det har forekommet saker med avslag begrunnet i for høy pris etter kommunens
vurderinger. Kommunen har også fått medhold i klagesaker i fylkeslandbruksstyret på
prisvurderinger. Dette har sammenheng med at kommunen har vurdert prisfastsettingen som en
meget viktig del av saksbehandlingen i konsesjonssaker, og har derfor brukt energi på å fmne mest
mulig korrekt pris på landbruksarealer i vår kommune. Prisvurderingen er derfor et meget viktig
element i saksbehandlingen for å ivareta konsesjonslovens formål om å regulere og kontrollere
omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern av landbrukets produksjonsarealer,
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og slikeeier- og bruksforhold som er mest gagnligfor samfunnet,bl.a annet for å tilgodese
framtidigegenerasjonerbehov for arealer,og landbruksnæringenslikden er i dag.

Priskontrollener det sterkestevirkemidletkommunen har for å sikreat eiendommerblir omsatt til
riktigpris og at prisen er korrekt i forhold til produksjonsegenskapene.Det er viktigat
verdsettingsmåtenfor jord- og skogbruksarealergjenspeilerproduksjonsegenskapene.Kommunen er
helt klar på at det derfor er uheldigat priskontrollenblir fiernet fra konsesjonsloven.Fjerningav
prisvurderingenvil medføre at det blir fri prisfastsetting,og at landbruksarealerkan bli omsatt til
høyest muligpris.

Det er et hovedmål for landbrukspolitikkenå skape et robust landbruk med stabilearbeidsplasserog
god lønnsomhet. Større og mer rasjonelleenheter er viktigefaktorer for å oppnå dette.
Kommunen er derfor sterkt i tvil om at landbruket blir særligtilgodesettmed landbruksarealer
dersom priskontrollenblir fiernet.Det er usikkert om det fmnesbetalingsvilje-og evne til å erverve
arealeri det "frie pris marked". Vi er redd for at de som har sitt virke i landbruket kan tape i kampen
om arealressursenedersom det blir fri prisfastsettingpå landbruksarealer.

Samleter reglenei dagenskonsesjonslovmed priskontroll og hensyn til bosettingen bedre egnet til å
ivareta framtidigegenerasjonersbehov for arealerog landbruksnæringsbehov for arealer.

Om lag 25 % av kommunens jordbruksarealerdrives av leietakerei dag. Det er ut fra sentral
landbrukspolitikkønskeligat dissearealenei større grad drivesav eier.Kommunen har nå
gjennomført flere sakerder arealressurseneblir solgt til omkringliggendegårder,og tunet er fradelt til
selgerav arealressursene.Det er enklereå fradeleslikearealerfor salgi dag enn tidligere.Og, det er
helt riktigat slikesakerkan gjennomførespå en enkelmåte. Men, vi er usikrepå om denne
utvildingstrendenvil vedvarehvis det blir fri prisfastsetting.Vi er usikrepå om landbruket med
dagensgenerelleøkonomiske forutsetningerer i stand til å kjøpe jord- og skogbruksarealeri
konkurranse på det frie marked.

Kan være enigi at priskontrollenkan være en hemsko for omsetningen av landbrukseiendommer,
fordi selgerenkanskjeikke får den prisen han ønsker selv.Men, er likevelikke sikkerpå om det blir
riktigkjøper som erververeiendommen.Det er avhengigav mange andre forhold, for eksempelom
kjøperen flytter til eiendommen og bosetter den, deltar aktivt i lokalsamfunnet,driver jord- og skog-
bruk. Kommunen mener at det er best om kommunens landbrukseiendommerblir drevet av brukere
som bebor eiendornmene,og får styrketressursgrunnlagetmed arealeri tråd med sentral
landbrukspolitikksom nevnt ovenfor. Det oppfattes som uheldigat gårdene eiesav eierebosatt i
andre kommuner. Dette medfører at ordningen med leie av arealervidereføres som i dag.

Det å utføre priskontrollved omsetning av eiendommer er en enkel oppgave for kommunene som
ikke tar myeressurser.Konsesjonssakenemå skriveslikevelpå samme måte med unntak av
takstvurdering.Vi føler mer på at prisvurderingener det viktigsteelementeti disse sakene for å
vurdere å gi avslagpå konsesjon.

En konsekvensav at priskontrollenpå landbrukseiendomtneroppheves er at ordningen med å avgi
uttalelseom høyestepris fallerbort. Ved tvangssalggjennom tingretten av konsesjonspliktige
landbrukseiendommervil det ikke lengervære nødvendig å avklarehøyeste lovligepris. Økonomisk
situasjonfor brukene i driftsgranskingenei fylketsier at pantegjeldi snitt har økt fra 1,3mill til 1,8
mill,og annen gjeldhar økt med kr. 120.00,-i samme tidsrom. Inntektene for de sammebrukene
økte med 20 % i 2012.Ellers har inntektene de sisteåra gått både opp og ned. Det har ikkevært en
gjennomgåendepositiv utvildingpå økonomien i landbruket. Dersom det er slikat flerebruk vil
komme på tvangssalgetter hvert, er det positivt for finansinstitusjoneneat det ikkeblir satt noen
øvre konsesjonsprisfra kommunen.
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Dette er en sammenheng som ikke er omtalt i høringsbrevet, men det er likevel mulig at dette er en
av grunnene for å fierne priskontrollen.
I samme periode fra 2008 til 2012 har investeringene for de samme brukene økt fra 2,1 til 2,8 mill i
snitt. Dette sier at investeringslysten absolutt er til stede med dagens system i konsesjonsloven.
Erfaringene til kommunen er at lysten til å investere er relativt høy. Dette avspeiles i alle de sakene
kommunen behandler mtp finansiering i Innovasjon Norge, uavhengig av priskontroll.

Konklusjon:
Det er usikkert hva som blir resultatet av avviklingen av priskontrollen. Mener at mulige
konsekvenser kunne vært omtalt noe bredere i høringsbrevet.
Det er derfor usikkert om avviklingen av priskontrollen vil føre til:

økt salg av landbrukseiendommer
økt matproduksjon
vern av dyrka mark, sannsynlig høyere alternativ verdi
økt investeringslyst

Kommunen mener at fjerning av priskontrollen vil føre til høyere pris på landbrukseiendommene.
Dette medfører naturlig nok en høyere pris for de som ønsker å kjøpe gård og bli bønder, og det vil
sannsynligvis over tid resultere i høyere pris på leiejorda.

I utgangspunktet må det være slik at aktive brukere over tid må skaffes tilgang på ressurser slik at de i
større grad kan bli eiere av arealene og ikke forblir leiere. Det må tas hensyn til betalingsevnen på en
slik måte at landbruket kan forsvare investeringene i arealer. Prisnivået på landbrukseiendommer må
ikke være høyere enn det som reflekterer verdien av eiendommens driftsgrunnlag og den verdien
eiendommen har som bosted, samtidig som det ikke stilles krav om urimelig høy egenandel.

Kommunen mener at konsekvensene med fjerning av priskontrollen må utredes.

Økonomiske konsekvenser
Saken har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Rådmannens innstilling

Midtre Gauldal kommune ved NPM —utvalget ser det som uheldig at § 9 første ledd nr 1 i
konsesjonsloven av 28. november 2003 nr 98 blir opphevet.

NPM - utvalget slutter seg til konklusjonen og de vurderingene som er gjort i saksutredningen.

Saksprotokolli Utvalg fornæring, plan og miljø - 30.01.2014

Rådmannens innsfilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Midtre Gauldal kommune ved NPM —utvalget ser det som uheldig at § 9 første ledd nr 1 i
konsesjonsloven av 28. november 2003 nr 98 blir opphevet.
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NPM - utvalget slutter seg til konklusjonenog de vurderingenesom er gjort i saksutredningen.
•
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