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MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE BESTEMMELSEN 
OM "PRISKONTROLL" I KONSESJONSLOVEN  

 
Utvalg for arealsaker behandlet  i møte  sak 13/14. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Utvalg for arealsakers vedtak med seks mot tre (Hetlelid, Reke, Tjelta) i samsvar med rådmannens 

tilrådning:  

 
Rådmannen mener at konsekvensene av høringsforslaget er for dårlig belyst, og vil anbefale at 
Landbruks- og matdepartementet ser spørsmålet om oppheving av bestemmelsene om priskontroll 
i sammenheng med regjeringens øvrige varslede endringer av landbrukslovgivningen.  
 
Behandling: 
Mindretallet (Hetlelid, Tjelta og Reke) stemte for forslag fremmet av Hetlelid:  
Sola kommune støtter regjeringens forslag om oppheving av §9, første ledd nr.1 i konsesjonsloven  
 
Mindretallet (Strandskog, Lie og Bertelsen) stemte for tilleggsforslag til rådmannens tilrådning 
fremmet av Strandskog og Lie: 
 
Tillegg til Rådmannens innstilling: 
Konsesjonslova regulerer omsetningen av fast eiendom generelt. Det er nødvendig med 
konsesjon for å tileigne seg fast eiendom.  Formålet med konsesjon er å oppnå et effektivt vern 
om landbruket sine produksjonsareal og eier- og bruksforhold som er mest tjenelig for 
samfunnet. 
 
Sola kommune ønsker å opprettholde priskontroll, fordi vi ønsker en pris på produksjonsarealer 
som skal være samfunnsgagnlig. Dette er ikke spekulasjonsobjekter, men langsiktige 
produksjonsressurser, der en må tenke på både selger og kjøper.  
 
-En fjerning av priskontrollen vil være positivt for bønder som skal ut av næringa, mens det vil 
være negativt for dem som skal inn og drive aktivt landbruk. Særlig i sentrale områder av landet, 
f.eks Nord-Jæren, kan man få et prisnivå på landbrukseiendommer som vil gjøre det svært 
vanskelig å drive landbruk, og enda vanskeligere å øke investeringene i driftsapparatet på gården.  
 
– Det er et paradoks at Regjeringen som sier de vil rekruttere nye, og spesielt unge, inn i 
landbruket, fører en politikk som vil bidra til det motsatte. Det vil ikke være lettere å få tak i en 
gård når prisene går opp.  
 



Sola kommune advarer mot at regjeringen legger til grunn en overdreven markedstenkning i 
landbruket, og er redd dette vil føre til mindre norskprodusert mat, en avfolkning av distriktene 
og sentralisering av landbruksproduksjonen.  
 
Overilte endringer vil være irreversible, og vil frata Norge muligheten til å dri ve 
landbruksproduksjon i framtiden. 
 
 

 
Med hilsen 
Politisk sekretariat 
     
   
Mildrid Heimvik Henrik Emil Greve 
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