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Uttalelse til horing: Oppheving av konsesjonsloven og boplikt

Utvalg Utvalgssak Motedato
Midtre Namdal samkommune - Komite nærin landbruk og miljø 15/14 10.11.2014
Midtre Namdal samkommunestyre 54/14 14.11.2014

Administrasjonssjefens innstilling:

Konsesjonsloven og dens bestemmelser bor beholdes. En oppheving vil gi mindre kontroll med
eierstruktur og bruk av landbruksarealer. Det vil igjen kunne svekke mulighetene for å
opprettholde landbrukets ressurser for å sikre tilstrekkelig matproduksjon og avvirkning
framover. Bestemmelser i plan- og bygningslov og jordlov anses ikke å være nok til å sikre dette.

Boplikten har liten verdi som virkemiddel Ibr bosetting og sikring av matproduksjon med dagens
bestemmelser og praksis. Den bor derfor innskjerpes og konkretiseres.

Behandling i Midtre Namdal samkommune - Komite næring, landbruk og miljo -
10.11.2014

Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt som innstilling til samkommunestyret.

Innstilling til Midtre Namdal samkommune - Komite næring, landbruk og miljø -
10.11.2014

Konsesjonsloven og dens bestemmelser bor beholdes. En oppheving vil gi mindre kontroll med
eierstruktur og bruk av landbruksarealer. Det vil igjen kunne svekke mulighetene for å
opprettholde landbrukets ressurser for å sikre tilstrekkelig matproduksjon og avvirkning
framover. Bestemmelser i plan- og bygningsloy og jordloy anses ikke å være nok til å sikre dette.

Boplikten har liten verdi som virkemiddel for bosetting og sikring av matproduksjon med dagens
bestemmelser og praksis. Den bør derfor innskjerpes og konkretiseres.
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Behandling i Midtre Namdal samkommunestyre - 14.11.2014

Innstillingen fra komite næring, landbruk og miljø vedtatt av Midtre Namdal samkommune med
19mot 2 stemmer.

Vedtak i Midtre Namdal samkommunestyre - 14.11.2014

Konsesjonslo‘en og dens bestemmelser bør beholdes. En oppheving vil gi mindre kontroll med
eierstruktur og bruk av landbruksarealer. Det vil igjen kunne svekke mulighetene for å
opprettholde landbrukets ressurser for å sikre tilstrekkelig matproduksjon og avvirkning
framover. Bestemmelser i plan- og bygningslov og jordlov anses ikke å være nok til å sikre dette.

Boplikten har liten verdi som virkemiddel for bosetting og sikring av matproduksjon med dagens
bestemmelser og praksis. Den bør derfor innskjerpes og konkretiseres.
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Vedlegg
1 VS: Iiøringsbrev
2 381750

SAKSOPPLYSNINGER

Innhold
Landbruks- og matdepartementet har sendt ut høringsbrev og høringsnotat med høringsfrist
15.01.2015.1 høringsnotatet foreslås at konsesjonsplikten og boplikten oppheves uten å bli
erstattet med andre regler. Oppheving av konsesjonsloven innebærer at reglene om boplikt i
odelsloven også foreslås opphevet.

Bakgrunn

Utgangspunktet er regjeringens politiske plattform som understreker at eiendomsretten er en
grunnleggende rett som bør styrkes. Videre har regjeringen enklere regler, mindre byråkrati og en
eflektiv og moderne forvaltning som mål.

Videre sies det i høringsnotatet at konsesjonslovens bestemmelser kan begrense selgers vilje til å
legge eiendommen ut på salg i et åpent marked. Reglene kan være til hinder for et effektivt
marked for omsetning av konsesjonspliktige landbrukseiendommer. Dette kan blant annet få som
følge at rekrutteringen til næringen svekkes. Videre kan markedsbegrensninger gjøre det
vanskelig for aktive næringsutøvere å få kjøpt tilleggsjord, noe som igjen på sikt kan svekke
mulighetene for effektiv og rasjonell landbruksdrift. Gjeldende bestemmelser kan også dempe
investeringslysten og derved svekke driftsgrunnlaget på en del eiendommer.

Gjeldende rett

Konsesjonslovens opprettelse bygde på at areal var en knapphetsressurs som det var viktig å
bruke og fordele på en samfunnsmessig forsvarlig måte. Lovens hovedformål er å oppnå slike
eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet. Det er mange unntak i loven. Dette
innebærer at konsesjonsplikten i all hovedsak gjelder overdragelse av landbrukseiendommer av
en viss størrelse (bebygd eiendom med mer enn 25 daa fulldyrka jord eller mer enn 100 daa
totalt), overdragelse av fast eiendom der kommunen har innført lokal forskrift om nedsatt
konsesjonsgrense, samt enkelte overdragelser av ubebygde tomter eller arealer. Konsesjon kan
innvilges uten vilkår, med vilkår om upersonlig boplikt eller vilkår om personlig hoplikt.

Da boplikten ble vedtatt, var sammenhengen mellom bosetting og drift sentral. Konsesjonsloven
ble endret i 2001. Bosettingshensynet ble da mere sentral i vurderinger om boplikt, noe som er
videreført i senere endringer av bestemmelsene.

De artementets be *runnelser for o heve konses'onsloven
Det legges til grunn at det framover er behov for økt matproduksjon og økt avvirkning av skog.
Regjeringen mener at dette tilsier at det må legges til rette for at landbruksarealene og ressursene
kan utnyttes på en mere rasjonell og effektiv måte. Videre sies det at for å få et større utbud av
landbrukseiendommer og tilleggsjord i markedet utenom nær familie og odelsberettigede, må det
legges til rette for et velfungerende marked for omsetning av landbrukseiendom. LMD mener at
reglene om konsesjonsplikt kan begrense selgers vilje til å legge eiendommen ut for salg.
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Boplikt kan i tillegg føre til at noen kjøpere vegrer seg for å kjøpe eiendom. Det antas at boplikt
har en prisdempende effekt på steder der det er mindre attraktivt å bo. Den prisdempende
effekten kan føre til at eiere av landbrukseiendommer ikke foretar investeringer som gir utslag på
pris ved salg.

Samtidig hevdes det i notatet at reglene binder opp ressurser for private og offentlige aktører i
forbindelse med behandling av konsesjonssøknader og egenerklæringer.

Videre mener LMD at unntakene fra konsesjonsplikt er så mange at det i seg selv er et argument
for å oppheve loven. Det vises også til at det er få avslag på søknader om konsesjon, noe som
tolkes som at kommunene ikke mener det er behov for å gripe inn i omsetningen av slike
eiendommer. Samtidig sies det at det kan være slik at aktørene i markedet tilpasser seg dagens
lovverk. Det konkluderes med at behovet for kontroll med omsetningen ikke er til stede.

Det presiseres at regjeringens plattform omfatter at god matjord skal tas vare på.
Konsesjonsplikten vil isolert sett ha begrenset betydning for å oppnå et effektivt vern om
landbrukets produksjonsarealer. Et slikt vern sikres etter LMDs syn gjennom reglene i plan- og
bygningsloven og bestemmelsene om omdisponering og deling i jordloven. Det samme gjør
reglene om driveplikt i jordloven.

Det nevnes videre at LMD mener at arbeidet for å verne om produksjonsarealene er viktig, og at
det derfor skal utarbeides en nasjonal jordvernstrategi.

LMD mener at mulighetene for å skaffe seg arbeid og sterke kulturelle og følelsesmessige bånd
til landbrukseiendommene har større innvirkning på hvor folk bosetter seg enri boplikten. Videre
vises det til at forskningsresultater ikke gir klare svar på hvorvidt reglene om boplikt virker.
LMD mener videre at dersom de følelsesmessige båndene til landbrukseiendommen fortsatt er
sterke, er det lite trolig at en oppheving av reglene om boplikt vil få umiddelbare følger.
Videre sies det at reglene om boplikt innskrenker eierens rådighet over egen eiendom, boplikten
kan være prisdempende, den kan ha betydning for omsetning av landbrukseiendom, for
investeringer i eiendommen og håndhevingen av den krever både offentlig og private ressurser.
Når forskning også viser at det er usikkert om reglene virker etter sin hensikt, mener LMD at
boplikten kan oppheves.

Det er ingen områder i MNS som har nedsatt konsesjonsgrense. Det er ikke erfaringer fra slike
bestemmelser, og punktet blir derfor ikke diskutert i saksframstillingen.

VURDERING —basert på Miljø og landbruks erfaringer med saker om konsesjon og boplikt

Konsesionsplikt

Det er mange unntak fra konsesjonsplikt. Det bør vurderes arealgrenser for konsesjonsplikt for
små ubebygde tilleggsareal til f.eks. bolig/fritidsbolig. I deler av MNS er det forholdsvis mange
slike saker, noe som synes unødvendig og tar unødvendig tid.

Det er få avslag på søknader om konsesjon i MNS. Dette skyldes i stor grad at aktuelle søkere tar
kontakt med Miljø og landbruk og får informasjon om lover og bestemmelser. Dersom saken
strider mot gjeldende lovverk, velger søkerne å tilpasse seg lovverket ved finne andre løsninger
eller ikke søke i det hele tatt. LMDs konklusjon om at kommunene ikke mener det er nødvendig
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å styre omsetningen av landbrukseiendommer, er derfor ikke riktig ut fra Miljø og landbruks
erfaringer.

I høringsnotatet legges det også vekt på at konsesjonsplikten vil kunne begrense omsetningen av
landbruksciendommer. Det nevnes imidlertid i notatet at det er mange andre årsaker til at slike
eiendommer ikke legges ut for salg. Miljø og landbruks erfaringer er at eierne av
landbrukseiendommer ikke ønsker å selge pga av sterke følelsesmessige bånd til eiendommene,
og at eiendommene har vært i familiens eie i generasjoner. NLR Namdal er ferd med å
gjennomføre et prosjekt rundt leiejordsproblematikken. Resultatene her viser at utleid jord ikke
er til salgs. Og at det er andre årsaker enn økonomi og lovverk som er avgjørende for om
landbruksareater selges. Det antas derfor at oppheving av konsesjonsloven vil ha beskjeden
betydning for omfanget av landbrukseiendommer som selges på det åpne marked.

Det sies videre i høringsnotatet at konsesjonsloven kan hemme investeringslysten i landbruket,
da investeringer ikke vil gjenspeiles i salgspris fordi markedet kontrolleres gjennom
konsesjonsloven. Et slikt perspektiv tilgodeser de som er på tur ut av landbruket heller enn de
som er på tur inn i landbruket, noe som sannsynligvis ikke vil øke rekrutteringen til landbruket. I
høringsnotatet er rekruttering til landbruket nevnt som en utfordring.

Plan- og bygningslov og jordlov har vern om produktive arealer som formål. Disse lovene vil
ikke fullt ut ivareta konsesjonslovens formål med tanke på eierstrukturen i landbruket. I dagens
konsesjonslov skal det kunne gis konsesjon til sameier og AS bare i helt spesielle tilfeller. Ved en
oppheving av konsesjonsloven, vil både selskaper, utenbygds- og utentandsboende kunne kjøpe
landbrukseiendommer. Det er et politisk mål å øke matproduksjonen. Ut fra et slikt perspektiv er
det viktig å bevare matjorda og andre ressurser til matproduksjon. Det antas at mindre
oversiktlige eierforhold også vil kunne gi mindre oversikt over bruk av landbrukseiendommer og
dyrka jord.

Boplikt 

Midtre Namdal samkommunestyre har nylig vedtatt retningslinjer for boplikt i MNS. Erfaringene
med dagens regler og praksis, er at boplikten ikke er et godt nok virkemiddel for bosetting og
drift av landbruksarealer. Gjennom bl.a. klagesaker er det skapt en praksis der det i få tilfeller
stilles krav om personlig boplikt.

Med dagens bestemmelser og praksis har boplikten liten effekt. Dersom boplikten skal oppfylle
konsesjonslovens (og dagens politiske) mål for bosetting, bør bestemmelser og praksis
innskjerpes. En innskjerping av boplikten vil kunne gi fart på eiendomsomsetningen ved å gi
flere aktive brukere (som ønsker å bo på eiendommen) muligheter for kjøp av landbrukseiendom.
Undersøkelser viser at eiere som bor på eiendommen i større grad tar vare på ressurser og
kulturlandskap enn eiere som bor andre steder.

Administrative o økonomiske konsekvenser
Det er vanskelig å estimere tidsbruken for arbeid med konsesjonssøknader, egenerklæringer og
veiledninger innen området, både til kunder og andre ansatte i kommunene i MNS. Det kan
allikevel sies at det brukes en god del tid på slike saker. Størrelsen på eiendommen som skal
selges/overdras er i liten grad avgjørende for arbeidsmengden. For å redusere arbeidsmengden
noe, foreslås det at det gjøres unntak for små tilleggsarealer til eksisterende boligeiendommer
slik at de ikke lenger er konsesjonspliktige.


