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Saksopplysninger: 

Den 04.12.2013 sendte det kongelige landbruks- og matdepartement et høringsbrev til alle 

kommuner. i Norge med forslag om å oppheve bestemmelsene om ”priskontroll” i 

konsesjonsloven. 

 

Ved vurdering om det skal gis konsesjon på erverv av landbrukseiendom skal kommunene 

legge særlig vekt på pris for at prisutviklingen skal være samfunnsmessig forsvarlig jmf 

konsesjonsloven §9, første ledd nr 1. Begrepet særlig vekt medfører at alle søknader om 

konsesjon der prisen er for høy sett i forhold til gjeldende retningslinjer skal avslås. Det kan 

imidlertid gis konsesjon selv om prisen er for høy i de tilfeller der andre relevante hensyn 

veier tyngre. 

 

Det er kun landbrukseiendommer som skal nyttes til landbruksformål som er gjenstand for 

priskontroll gjennom konsesjonsloven. Følgende er unntatt for å søke konsesjon: 

 



- Bebygd eiendom som er mindre enn 100 dekar og har mindre enn 25 dekar 

fulldyrka/overflatedyrka jord 

- Ubebygd tomt til bolig/fritidsformål som er under 2 dekar og andre ubebygde arealer 

som etter plan- og bygningsloven er lagt ut til andre formål enn LNFR. 

- Landbrukseiendom der søker er i nær slektskap med eier (barn eller barnebarn).  

Det er kun krav om å søke konsesjon hvis søker ikke vil bosette seg på eiendommen 

innen ett år (gjelder eiendommer med mer enn 500 dekar produktiv skog eller 25 dekar 

fulldyrka/overflatedyrka jord). 

 

Ved vurdering av pris for eiendommer har departementet gitt uttrykk for at det er 

avkastningsverdien av skog og jord, samt kostnadsverdi av bygninger som skal danne 

grunnlaget for prissetting av landbrukseiendommer. For rettigheter og andre ressurser som 

tilhører eiendommen bør det nyttes avkastningsverdi eller kostnadsverdi. Gjeldende 

kapitaliseringsrentefoten er på 4 % for jordbruksareal. Pris på landbrukseiendom vil påvirkes 

av lov om odelsrett, åsetesrett og konsesjonsloven. 

 

I 2012 ble nedre beløpsgrense for priskontroll for eiendommer der erververen skal bosette seg 

satt til kr 2 500 000,- 

 

Priskontrollen ble innført for å: 

- sikre aktive yrkesutøvere adgang til næringen og legge til rette for eierskap til 

landbrukseiendom.  

- Legg til rette for inntekstmuligheter og sosiale forhold som skaper stabile heltids- og 

deltidsarbeidsplasser i landbruket. 

 

 

Bakgrunn for å oppheve priskontrollen: 

 

Departementet mener at priskontrollen er en hemsko for omsetning av jord- og 

landbrukseiendommer og at priskontroll fører til dempet investeringslyst hos eksisterende 

eiere. De mener også at priskontrollen hindrer tilførsel av kapital og kompetanse fra 

betalingsvillige nye eiere. En opphevelse av priskontroll ansees som et positivt bidrag i økt  

rekruttering i landbruket og styrking av eierens råderett over egen eiendom. 

 

Landbruksdepartementet påpeker at en opphevelse av priskontrollen vil forenkle regelverket 

og frigi ressurser i kommune og fylke.  

 

Vurdering: 

 

En fjerning av priskontrollen vil være positivt for bønder som ønsker å selge eiendommen sin, 

men vil være negativt for de som ønsker å kjøpe og drive gården. Spesielt vil dette råke unge 

mennesker med liten egenkapital. Ved å holde nede prisen på gardsbruk vil det gi mulighet 

for en brukbar økonomi også for de som vil overta eiendommen Et høyt prisnivå kan gjøre det 

vanskelig å gjøre nødvendige investeringer for å drive aktivt landbruk. 

 

I 2012 ble det satt en nedre grense på priskontroll på kr 2 500 000,- der det er bolig på 

landbrukseiendommen. I Sør-Aurdal medfører dette at mange gardsbruk ikke vil omfattes av 

prisspørsmålet i forbindelse med konsesjonssøknad. En antar at det er i de tilfellene hvor 

eiendommen har attraktive stølseiendommer eller fjellområder som er egnet for 

hytteutbygging at priskontrollen kan komme inn som moment. Lokale personer eller slekt 

som er interessert i å drive aktivt landbruk og/eller bosette seg fast vil antagelig ikke klare å 

konkurrere i pris hvis kapitalsterke investorer ønsker å kjøpe opp slike eiendommer. I disse 



tilfellene vil priskontrollen være en viktig regulerende faktor og kan være med på å sikre 

bosetting, matproduksjon og lokal næringsvirksomhet på landbrukseiendommene. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Sør-Aurdal kommune mener det er negativt til å fjerne §9 første ledd nr, 1 i konsesjonsloven 

av 28. november 2003 nr 98.  

 

Sør-Aurdal kommune mener at prisnivået på landbrukseiendommer ikke må ligge høyere enn 

at en med normal god utnyttelse av eiendommens driftsgrunnlag kan oppnå et tilfredsstillende 

økonomisk resultat. 

 

 

18.02.2014 Formannskapet 

 

Behandling: 

Som rådmannens forslag.  Enstemmig. 

 

 

FS-004/14 Vedtak: 

Sør-Aurdal kommune mener det er negativt til å fjerne §9 første ledd nr. 1 i konsesjonsloven 

av 28. november 2003 nr. 98.  

 

Sør-Aurdal kommune mener at prisnivået på landbrukseiendommer ikke må ligge høyere enn 

at en med normal god utnyttelse av eiendommens driftsgrunnlag kan oppnå et tilfredsstillende 

økonomisk resultat. 
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