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Hei! 
 
Larvik kommune har behandlet høringen: Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten. 
 
Saken ble ferdig behandlet i formannskapets møte 19.11.14. Her følger møtebehandlingen og vedtaket: 
 
 
19.11.2014 Formannskapet 

 
Møtebehandling: 
 
Rolf Kr. Gjerstad, H, fremmet rådmannens alternative forslag som følger: 
 

Larvik kommune støtter forslaget fra Landbruks- og matdepartementet om å oppheve 
konsesjonsloven og boplikten. 

 
Jan Villum, UP, signaliserte at han ønsket å støtte forslaget fra Gjerstad, men med følgende 
erstatning for de to siste ordene «…. og boplikten.»: 
 

«….. og bestemmelsene om boplikt i odelsloven.» 
 
Gjerstad godkjente presiseringen fra Villum, og endret sitt forslag i tråd med dette. 
 
Det ble votert alternativt mellom rådmannens forslag til vedtak og det alternative forslaget 
fremmet av Gjerstad. Gjerstads alternative forslag ble vedtatt i det 6 stemte for og 5 stemte mot. 
5=Ap 3, V 1, Sp 1 
6=H 2, Frp 2, Krf 1, UP 1 
 
 
FSK-133/14 Vedtak: 

Larvik kommune støtter forslaget fra Landbruks- og matdepartementet om å oppheve 
konsesjonsloven og bestemmelsene om boplikt i odelsloven. 

 
 
Vedlagt på fil følger hele saksbehandlingen. 
 
I saksframstillingen viser rådmannen til 2 saker som ligger til grunn for rådmannens saksframstilling. 
Vurderingene i disse sakene er en del av saken om oppheving av konsesjonsloven og boplikten. Disse 
sakene: Saksframlegg – Høring – Forslag om å oppheve bestemmelsen om priskontroll i konsesjonsloven 



og Saksframlegg – Evaluering av eksisterende boplikt og ny sak om boplikten i Larvik kommune  er også 
lagt ved på fil. Den siste saken er ikke ferdig behandlet. 
 
Med hilsen 
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HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE 
KONSESJONSLOVEN OG BOPLIKTEN 
                                                                                         
 

 
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Larvik kommune vil at konsesjonsloven skal beholdes. For Larvik kommune er det viktig å 
opprettholde muligheten for å ha priskontroll på landbrukseiendommer og å ha regler om 
boplikt. 
 
 
 
 
 
19.11.2014 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Rolf Kr. Gjerstad, H, fremmet rådmannens alternative forslag som følger: 
 

Larvik kommune støtter forslaget fra Landbruks- og matdepartementet om å oppheve 
konsesjonsloven og boplikten. 

 
Jan Villum, UP, signaliserte at han ønsket å støtte forslaget fra Gjerstad, men med følgende 
erstatning for de to siste ordene «…. og boplikten.»: 
 

«….. og bestemmelsene om boplikt i odelsloven.» 
 
Gjerstad godkjente presiseringen fra Villum, og endret sitt forslag i tråd med dette. 
 
Det ble votert alternativt mellom rådmannens forslag til vedtak og det alternative forslaget 
fremmet av Gjerstad. Gjerstads alternative forslag ble vedtatt i det 6 stemte for og 5 stemte 
mot. 
5=Ap 3, V 1, Sp 1 
6=H 2, Frp 2, Krf 1, UP 1 
 
 
 



 

FSK-133/14 Vedtak: 
Larvik kommune støtter forslaget fra Landbruks- og matdepartementet om å oppheve 
konsesjonsloven og bestemmelsene om boplikt i odelsloven. 
 
 

 
SAKSBEHANDLER:  landbrukssjef  Rolf R. Tvedten 
 
SAMMENDRAG: 
Regjeringens har sendt på høring forslag om å fjerne konsesjonsloven og å oppheve 
boplikten. Konsesjonsloven og boplikten vil ikke bli erstattet av andre regler. Høringsbrev og 
høringsnotat er vedlagt saken. 
 
Vedtaksmyndighet etter konsesjonsloven og etter bestemmelsene om boplikt er delegert til 
kommunen. For Larvik kommune er det særlig to saksfelt som blir berørt av regjeringens 
forslag og som er behandlet i saken her: 
  

Priskontrollen ved salg av landbrukseiendommer vil bortfalle. 
Det vil ikke lenger være hjemmel for å ha regler om boplikt. 

 
I Larvik kommune er det i 2014 behandlet/under behandling saker om å fjerne reglene om 
priskontroll ved salg av landbrukseiendommer og om boplikten (nedsatt konsesjonsgrense 
for bebygd eiendom). For at saksframstillingen i saken her ikke skal bli for lang, er begge 
disse sakene lagt som vedlegg. Det som er skrevet under «Vurderinger» i disse sakene må 
ses på som en del av den foreliggende saken.  
 
Forslaget om at reglene om priskontroll på landbrukseiendommer skulle fjernes ble sendt på 
høring for ca. ett år siden, og saken ble behandlet av formannskapet i Larvik i møte 05.02.14. 
Det ble fattet følgende vedtak i saken, FSK-002/14: 
 
Det anbefales av konsesjonsloven beholdes slik den er i dag. Priskontrollen oppheves ikke.  
 
Her følger sammendraget i saken, arkivsakID 13/6717, om å oppheve bestemmelsen om 
priskontroll i konsesjonsloven: 
 
Sammendrag om priskontrollen: 

Av høringsnotatet går det fram at: «Det er et viktig mål for regjeringen å oppheve regler 
som i unødig grad hindrer omsetning av landbrukseiendom. Priskontrollen er et slikt 
hinder, og dessuten virker den ikke etter hensikten. … Den fører til et vesentlig 
samfunnsøkonomisk tap fordi den demper investeringslysten hos eksisterende eiere og 
hindrer tilførsel av kapital og kompetanse fra betalingsvillige nye eiere.» 
Konsesjonslovens bestemmelser om at den avtalte prisen må tilgodese en 
samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling foreslås fjernet fra loven. 
 
Av gjeldende prisrundskriv, M-3/2002 side 6, går det fram at en samfunnsmessig 
forsvarlig pris er «en pris som bidrar til å realisere mål i landbrukspolitikken. Det gjelder 
bl.a. mål som å sikre rekruttering av aktive yrkesutøvere til næringen og legge til rette for 
eierskap til landbrukseiendommer som gir grunnlag for langsiktig god 
ressursforvaltning.» Om man ønsker å fjerne priskontrollen blir derfor i første omgang et 
spørsmål om det er viktigere å sikre en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling på 
landbrukseiendommer enn å sikre en fri omsetning av landbrukseiendommer. 
 
I rundskrivet har regjeringen argumentert for hvorfor den anser at priskontrollen ikke 
virker etter hensikten. Av vurderingene i saksframstillingen går det fram at det kan stilles 
spørsmåltegn ved regjeringens argumentasjon for at priskontrollen ikke virker etter 



 

hensikten. Om man ønsker å fjerne priskontrollen blir derfor i andre omgang et spørsmål 
om man støtter regjeringens argumentasjon eller ikke. 

 
Et stort flertall av sakene om boplikt i Larvik gjelder saker om boplikt i bolighus (nedsatt 
konsesjonsgrense for bebygd eiendom). Larvik kommune har vedtatt en egen forskrift om 
nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7. Sak med evaluering av eksisterende 
boplikten og ny sak om boplikten i Larvik, arkivsakID 14/237, er nå til politisk behandling i 
kommunen. Saksbehandler er seksjonsleder kart Thorleif Krøgli. Her følger sammendraget, 
KST-124/14: 
 
Sammendrag om boplikt: 

Ny konsesjonslov trådte i kraft 01.01.2004 og erstattet loven fra 1974. Ny utvidet forskrift 
om nedsatt konsesjonsgrense for bebygd eiendom ble vedtatt av kommunestyret den 
11.02.2004 under sak 006/04 og trådte i kraft fra den 12.03.2004.  
 
EU-dommen av 25.01.2007 vedr. boplikt i Danmark var årsaken til at bopliktspørsmålet 
igjen var oppe til behandling i kommunestyret den 14.02.2007. Saken endte opp med 
vedtak om at rådmannen ikke skulle legge fram ny sak om avvikling av boplikten i 
sentrumsnære områder i Larvik. 
 
I kommunestyremøtet den 19.12.2007 ble det vedtatt et verbalforslag om at rådmannen 
skulle utarbeide en sak med sikte på å avvikle boplikten i sentrumsnære områder i 
Larvik kommune, evt. med konkrete forslag til avgrensning og tydeliggjøring av områder 
hvor boplikten burde opprettholdes. 
 
Innstillingen fra rådmannen i kommunestyresak KST-117/08 var forslag om at fem 
områder pekte seg ut for ivaretakelse av boplikten. Det var Stavern, Helgeroa, 
Nevlunghavn, Ula og Kjerringvik.  
 
Vedtaket i forannevnte kommunestyresak ble imidlertid med 18 mot 17 stemmer 
følgende: 
“Eksisterende forskrift om nedsatt konsesjonsgrense for bebygd eiendom 
(bopliktbestemmelsen), vedtatt i kommunestyret 11.02.04, avvikles i Larvik sentrum, 
nærmere bestemt området innenfor gamle Larvik kommunes grenser.“ 
 
I 2014 kom sak KST-004/14: Interpellasjon vedrørende boplikt i Larvik kommune. 
Vedtaket i saken ble: 
Kommunestyret ber rådmannen om å foreta en evaluering av den eksisterende boplikten 
i kommunen. 
Deretter bes rådmannen legge fram en sak slik at kommunestyret kan ta stilling til om 
boplikten skal fjernes, beholdes eller endres. Kommunestyret ber om å få denne saken 
til behandling i løpet av 2. tertial. 
 
Rådmannen fremmer med dette sak inneholdende både en evaluering av eksisterende 
boplikt og forslag til endring av dagens boplikt i Larvik.   
 
Innstillingen denne gangen er at seks områder peker seg ut vedr. ivaretakelse av 
boplikten. Det er Stavern, Helgeroa, Nevlunghavn, Ula, Kjerringvik og Farrisbygda. 
 
Nettopp i disse tettstedene er interessen størst for å kjøpe opp boliger til fritidsbruk. De 
fem førstnevnte områdene var de første med nedsatt konsesjonsgrense for bebygde 
eiendommer fra slutten av 1970-tallet. I tillegg er altså Farrisbygda tatt med. Det har 
vært flere konsesjonssaker om unntak fra boplikten i dette området.  Dessuten skrev 
innbyggerne i Farrisbygda et brev til ordføreren før forrige kommunestyrebehandling 
hvor de understreket viktigheten av å beholde boplikten fortsatt i deres område. Nesten 
samtlige innbyggere hadde underskrevet ønsket om boplikt for dette området. 



 

 
Hvis boplikten faller bort for store deler av kommunen vil dette kunne medføre en 
endring av bo-mønster innenfor de områder som i dag har boplikt. Endringene kan være 
fra fastboende til fritidsboende. Dette kan igjen påvirke skatteinntekter og målet om 1,5 
% årlig befolkningsvekst. 

 
Forslaget til vedtak i den foreliggende saken legger til grunn at konsesjonsloven må 
beholdes for blant annet å ha mulighet til fortsatt å ha priskontroll ved salg av 
landbrukseiendommer og for å ha mulighet til å ha bestemmelser om boplikt i kommunen. 
 
 
HANDLINGSROM: 
Høringen gjelder forslag om oppheving av Lov om konsesjon for erverv av fast eiendom 
(konsesjonsloven) mv av 28.11.2003 nr. 98. Videre gjelder høringen endringer av enkelte 
bestemmelser i Lov om odelsretten og åsetesretten (odelsloven) av 28.06.1974 nr. 58. 
 
Med hjemmel i konsesjonsloven har Larvik kommune vedtatt Forskrift om nedsatt 
konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Larvik kommune, Vestfold. Gjeldende forskrift 
trådte i kraft 18.04.2011. 
 
Ved en tidligere høring, Forslag om å oppheve bestemmelsen om priskontroll i 
konsesjonsloven, vedtok Formannskapet i Larvik den 05.02.2014: «Det anbefales at 
konsesjonsloven beholdes slik den er i dag. Priskontrollen oppheves ikke.» 
 
Bestemmelsene om boplikt i Larvik er nå til politisk behandling, se sak KST-124/14. Saken er 
lagt ut på høring ved behandling i kommunestyret 22.10.14. 
 
Følgende rundskriv fra Landbruks- og matdepartementet behandler temaet: 
 Rundskriv M-3/2002: Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon 
 Rundskriv M-4/2004: Endringer i rundskriv M-3/2002 – (…) 
 Rundskriv M-2/2009: Konsesjon og boplikt 
 Rundskriv M-1/2010: Endringer i rundskriv M-3/2002 – (…) 
 
 
FAKTISKE OPPLYSNINGER: 
Fra Landbruks- og matdepartementet er det sendt ut høringsbrev og høringsnotat med 
forslag om å oppheve konsesjonsloven. Hvis konsesjonsloven blir opphevet, vil det ikke 
lenger være mulig å ha kommunal forskrift om boplikt som er hjemlet i konsesjonsloven § 7. 
Reglene om boplikt i odelsloven foreslås også opphevet som en konsekvens av at 
konsesjonsloven fjernes. Høringsbrevet og hele høringsnotatet er vedlagt saken. 
 
Nedenfor gjengis et redigert utdrag av høringsnotatet som er datert 15.10.14. Sitater er 
skrevet i kursiv. Der hvor det er utelatt tekst i avsnitt er det satt in: (…). 
 
1: INNLEDNING 
1.1 Innholdet i høringsforslaget 
(…) 
Konsesjonsplikten og boplikten foreslås opphevet uten å bli erstattet av andre regler. 
Oppheving av konsesjonsloven innebærer at reglene om boplikt i odelsloven også foreslås 
opphevet, fordi reglene må ses i sammenheng.  
(…) 
  
1.2 Bakgrunnen for høringsforslaget 
(…) Den enkelte bonde skal gis større råderett over egen eiendom, blant annet ved at 
konsesjonsloven og boplikten oppheves. Det er samtidig et mål å gjennomføre forenklinger 
og å redusere landbruksbyråkratiet.  (…) 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-98
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-98
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1974-06-28-58
http://lovdata.no/dokument/JB/forskrift/2011-04-18-415
http://lovdata.no/dokument/JB/forskrift/2011-04-18-415
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/ld/rus/2002/0002/ddd/pdfv/151606-m-3-2002.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/rundskriv/2004/m-42004-endringer-i-rundskriv-m-32002-pr.html?id=109378
http://www.regjeringen.no/upload/LMD/Vedlegg/Regelverk/Rundskriv_M_2_2009_av_271112.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/rundskriv/2010/endringer-i-rundskriv-m-32002-.html?id=594281


 

 
2. HISTORIKK 
Gjeldende konsesjonslov ble vedtatt i 28. november 2003, og trådte i kraft 1. januar 2004. 
Loven erstattet konsesjonsloven av 1974. Konsesjonsloven av 1974 erstattet fire eldre 
konsesjonslover; (…) Målet med 1974-loven var å oppnå slike eier- og bruksforhold som er 
mest gagnlige for samfunnet. 1974-loven bygget på at areal var en knapphetsressurs som 
det var viktig å bruke og fordele på en samfunnsmessig forsvarlig måte. Reglene om statlig 
forkjøpsrett ble opphevet 4. mai 2001, (…) 
 
Gjeldende konsesjonslov viderefører i stor grad innholdet i 1974-loven. (…) Loven ble sist 
endret i 2009, (…) Formålet med endringen var blant annet å forenkle og tydeliggjøre 
reglene om bo- og driveplikt. (…) 
 
Da konsesjonsloven av 1974 trådte i kraft, lå avgjørelsesmyndigheten i konsesjonssaker til 
departementet. I årene som fulgte har myndigheten gradvis blitt overført til regionale og 
deretter til lokale myndigheter. I 2004 ble alle konsesjonsavgjørelser og alle avgjørelser om 
boplikt lagt til kommunene som første instans. 
 
3. GJELDENDE RETT 
3.1 Innledning 
Konsesjonslovens regler om konsesjonsplikt er begrunnet med det offentliges behov for å ha 
kontroll med eiendomsoverdragelser som kan ha betydning for nasjonale interesser. 
(…) 
Friheten til selv å bestemme over egen eigedom er en sentral verdi i vårt samfunn, og 
regjeringen har i sin politiske plattform understreket at eiendomsretten er en grunnleggende 
rett som bør styrkes. (…) 
 
3.2 Konsesjonslovens formål og virkeområde 
Gjeldende konsesjonslov har til formål ”..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 gagnlige for samfunnet..”, (…) 
(…) en rekke hensyn skal tilgodeses. Dette gjelder blant annet hensynet til framtidige 
generasjoners behov, landbruksnæringen, behovet for utbyggingsgrunn, miljøet, allmenne 
naturverninteresser og friluftsinteresser, samt hensynet til bosettingen. Konsesjonsloven er 
ingen spesifikk landbrukslov som ensidig skal tilgodese landbruksnæringens interesser, men 
loven har størst betydning ved erverv av landbrukseiendom, og der kommunene har innført 
lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense. 
 
Konsesjonsloven gjelder etter § 2 erverv av fast eiendom. Begrepet ”erverv” omfatter i 
utgangspunktet alle former for eiendomsovergang, herunder kjøp, arv, skifte, gave, 
makeskifte, tvangssalg, ekspropriasjon m.m. (…) 
 
3.3 Konsesjonsplikten 
3.3.1 Innledning 
(…) Konsesjonsplikten innebærer at et erverv krever godkjenning fra konsesjons-
myndighetene. Kommunen avgjør saken i første instans. Søknad om konsesjon kan 
innvilges, avslås eller innvilges på slike vilkår som er påkrevd for å fremme lovens formål. 
(…) 
 
3.3.2 Konsesjonspliktens omfang 
(…) Konsesjonsloven § 2 oppstiller som hovedregel at fast eiendom ikke kan erverves uten 
konsesjon. Det er imidlertid mange og viktige unntak fra denne hovedregelen. (…) 
 
Lovens mange unntak innebærer at konsesjonsplikten i all hovedsak gjelder overdragelse av 
landbrukseiendom over en viss størrelse, overdragelse av fast eiendom der kommunen har 



 

innført lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (se kapittel 3.5), samt enkelte 
overdragelser av ubebygde tomter eller arealer. 
 
3.3.2.1 Unntak som følge av eiendommens karakter - konsesjonsloven § 4  
(…) Konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 fastsetter at bebygd eiendom kan erverves uten 
konsesjon dersom eiendommens totalareal ikke er over 100 dekar, og heller ikke mer enn 25 
dekar av arealet er fulldyrka eller overflatedyrka jord. (…)  
 
3.3.2.2 Unntak som følge av erververens stilling - konsesjonsloven § 5  
(…) plikter ikke eierens ektefelle, eller den som er i nær familie med eieren eller eierens 
ektefelle å søke konsesjon. (…)  trenger heller ikke den som har odelsrett til eiendommen å 
søke konsesjon. 
 
Dersom eiendommen har bebyggelse som er eller har vært brukt som helårsbolig, og 
eiendommen består av mer enn 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord, eller mer enn 
500 dekar produktiv skog, er konsesjonsfriheten etter § 5 første ledd nr. 1 (nær familie) og 2 
(odelsberettiget) betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv 
bebor den i minst fem år, (…) 
 
3.3.3 Særskilte krav ved avgjørelse av konsesjonssøknad som gjelder landbrukseiendom 
(…) 
Det skal etter bestemmelsens første ledd legges ”særlig vekt” på:  
1. om den avtalte prisen ivaretar hensynet til en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling1,  
2. om erververs formål ivaretar hensynet til bosettingen i området,  
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,  
4. om erverver anses skikket til å drive eiendommen,  
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 
 
3.3.4 Konsesjonsvilkår 
(…) det kan fastsettes slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av hensyn til de 
formål loven skal fremme. Om et vilkår er påkrevd må vurderes i lys av hensynet til 
bosettingen, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. (…) 
 
3.4 Boplikt 
3.4.1 Bakgrunn 
(…)Da boplikten ble vedtatt, var sammenhengen mellom bosetting og drift sentral. Ved 
endringen av reglene i 2001 ble bosettingshensynet trukket sterkere inn slik at det skulle 
legges særlig vekt på dette hensynet ved avgjørelsen av om det skulle gis fritak fra boplikt. 
(…) 
 
Boplikten etter odelsloven bygger på andre hensyn enn bosettingshensynet. (…) Mange så 
derfor boplikten som et minstevilkår for å kunne nytte odelsretten til skade for en annen som 
har overtatt eiendommen for å ha den som hjem og levevei. (…) 
 
Ved lovendringen i 2009 ble reglene om boplikt i odelsloven tatt ut fra denne loven og slått 
sammen med bopliktreglene i konsesjonsloven.  
Boplikten kan deles inn i tre kategorier; lovbestemt boplikt (…), boplikt som vilkår for å få 
konsesjon (…) og boplikt i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense (…) 
 
3.4.2 Lovbestemt boplikt 
Nær slekt og odelsberettigede er etter konsesjonsloven § 5 unntatt fra konsesjonsplikt. 
Gjelder ervervet en landbrukseiendom dvs. en eiendom med mer enn 25 dekar fulldyrka og 
overflatedyrka jord, eller mer enn 500 dekar skog, og eiendommen er bebygd med 
bebyggelse som er eller kan brukes til helårsbolig, er konsesjonsfriheten betinget av at 
erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bor på eiendommen i minst 5 år 
(personlig boplikt). (…) 



 

 
3.4.3  Boplikt som konsesjonsvilkår 
(…) Det er vanlig å sette vilkår om boplikt ved erverv av landbrukseiendommer, og da slik at 
den nye eieren skal bosette seg på eiendommen innen ett år, og deretter selv bo på 
eiendommen i fem år. 
 
3,5 Kommunale forskrifter om nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense) 
(…) Utvidelse av konsesjonsplikten kan skje hvor kommunen mener det er nødvendig å 
hindre at hus som har vært nyttet til helårsbolig blir nyttet til fritidshus. (…) 
 
(…) Boplikten er upersonlig, og den er oppfylt så lenge noen er bosatt på eiendommen iht. 
folkeregisteret. (…) 
 
Konsesjonsplikt oppstår blant annet hvis eiendommen tidligere er brukt som helårsbolig. (…) 
 
Konsesjonsplikten gjelder ikke hvis erververen forplikter seg til at eiendommen skal brukes til 
helårsbolig. (…) 
 
Det går fram av § 10 annet ledd at konsesjon skal gis dersom kommunen finner det godtgjort 
at eiendommen bare kan avhendes som helårsbolig til en pris som er vesentlig lavere enn 
prisnivået for tilsvarende helårsboliger i området. 
 
Per 1. september 2014 har 60 kommuner innført lokal forskrift. Antallet kommuner med 
forskrift har variert noe over årene fra 1974 til i dag. 12 kommuner har fått fastsatt forskrift 
slik at også nær slekt må søke konsesjon. 
 
3.6 Kontroll og oppfølging 
3.6.1 Egenerklæring og tinglysing 
(…) 
For hovedtyngden av de erverv som ikke utløser konsesjonsplikt, skal erverver fylle ut et 
skjema for egenerklæring. Opplysningene på skjemaet bekreftes av kommunen, og skal 

følge skjøtet ved innsending til tinglysing. (…) 
 
3.6.2 Avslag på konsesjon 
Dersom søknad om konsesjon ikke innvilges, følger det av konsesjonsloven § 18 at 
kommunen skal sette en frist for erverver til å sørge for omgjøring av overdragelsen eller 

overdragelse til noen som kan få konsesjon eller ikke trenger konsesjon. (…) 
 
3.6.3 Overtredelse av konsesjonsvilkår 
Det følger av konsesjonsloven § 17 første ledd første punktum at kommunen og 

Fylkesmannen skal føre kontroll med at vilkår som er satt for konsesjon blir overholdt. (…) 
 
3.6.4 Nærmere om brudd på boplikten 
Kommunen og Fylkesmannen skal føre kontroll med at boplikten overholdes. Kommunen 
skal først ta stilling til om det foreligger et brudd på boplikten.(…) 
 
Dersom en odelsberettiget bryter reglene om boplikt, kan andre odelsberettigede med 
hjemmel i odelsloven §§ 27 og 28 søke eiendommen løst på odel uten hinder av om eieren 
har bedre odelsrett. (…) 
 
4 STATISTIKK, FORSKNING OG UNDERSØKELSER 
4.1 Statistikk 
4.1.1 Landbrukseiendommer med og uten konsesjonsplikt 
(…) Om lag 130 300 (76 %) av de ca. 171 400 bebygde landbrukseiendommene er over 
dagens arealgrense for konsesjonsplikt, mens ca. 41 100 (24 %) er under denne grensen. 
(…) 



 

 
4.1.2 Omsetningstall for landbrukseiendommer 
Materialet fra Statistisk sentralbyrå viser at ca. 9 000 landbrukseiendommer skiftet eier i 
2012, dvs. nærmere 5 % av landets 186 700 landbrukseiendommer. Av de omsatte 
eiendommene var om lag 5300 (59 %) overdragelser i nære relasjoner 
(familieoverdragelser5) uten konsesjonsplikt. Ca. 3700 overdragelser skjedde utenfor nær 
familie. (…) 
 
Ca. 2 460 overdragelser i fritt salg gjaldt bebygd landbrukseiendom. 81 % av overdragelsene 
innen gruppen fritt salg var omsetning utenfor nære relasjoner(familieoverdragelser). (…) 
 
Tallene for 2012 viser at det ble omsatt i underkant av 1 600 bebygde landbrukseiendommer 
i fritt salg over arealgrensen for konsesjonsplikt, dvs. eiendommer som har mer enn 100 
dekar totalareal, eller der mer enn 25 dekar av arealet er fulldyrka eller overflatedyrka jord. 
Av disse omsetningene oppga ny eier i ca. 1 450 tilfeller ved avkryssing på skjøtet at 
formålet med ervervet var å bruke eiendommen enten til landbruksformål eller til boligformål. 
I overkant av 730 eiendommer var under arealgrensen for konsesjon. (…)  
 
4.1.3  Sammenhengen mellom bosetting og vedlikehold  
Statistikken fra SSB viser at norske landbrukseiendommer har en omfattende 
bygningsmasse. I alt er det registrert bortimot 1 million bygninger på 
landbrukseiendommene. Av disse var i overkant av 200 000 bolighus. (…) 
 
Landsdekkende tall fra SSB over registrert byggeaktivitet de siste 30 årene, viser som det 
kan være grunn til å forvente, at aktiviteten er størst på landbrukseiendommer der eier er 
bosatt på eiendommen. Tallene gjelder ombygging og tilbygg på bolighus. 
 
4.1.4  Avgjørelser av konsesjonssøknader som gjelder landbrukseiendommer og andre 
eiendommer 
(…) KOSTRA-tall viser at kommunene i 2012 avgjorde i alt 2 483 ”vanlige” søknader om 
konsesjon. Av disse søknadene ble 2 420 innvilget. Kun 63 søknader (3 %) ble avslått. (…) 
 
Det ble satt vilkår om personlig boplikt i 28 % av sakene, mens det i 4,4 % av sakene ble satt 
vilkår om at noen skulle bosette seg på eiendommen (”upersonlig” boplikt). (…) 
 
Dersom overdragelsen gjelder landbrukseiendom over en viss størrelse som er bebygd med 
bolighus, og den nye eieren ikke vil eller kan bosette seg på eiendommen, ble det med 
virkning fra 1. juli 2009 gjort endringer i konsesjonsloven slik at vedkommende likevel må 
søke konsesjon. I 2012 ble det avgjort 352 slike konsesjonssaker. 93 % av disse sakene ble 
innvilget. I ca. 63 % av sakene som ble innvilget ble det satt vilkår om at eieren skulle flytte til 
eiendommen på et senere tidspunkt. I ca. 12 % av sakene ble det satt vilkår om upersonlig 
boplikt. 
 
I 2012 avgjorde kommunene 163 konsesjonssaker etter lokal forskrift om nedsatt 
konsesjonsgrense, (…) Ca. 26 % av søknadene ble avslått. Slik forskrift var innført i 659 
kommuner per 30. desember 201210. 59 av disse kommunene hadde avgjort søknader etter 
forskriften i 2012. 12 av kommunene hadde innført forskrift som satte slektskapsunntaket ut 
av kraft. (…)I 2012 ble det avgjort 16 slike saker. To av søknadene ble avslått, de øvrige ble 
innvilget. 
 
4.2  Forskning og undersøkelser 
Det foreligger en del undersøkelser og forskning som gjelder både boplikt på 
landbrukseiendom og reglene om kommunal forskrift om utvidet konsesjonsplikt. Til dels 
favner dette materialet også noe bredere, slik at konsesjonsloven og priskontroll omfattes. I 
vedlegg 1 presenteres en del drøftinger og konklusjoner fra ulike undersøkelser og 
forskningsrapporter. 



 

 
Oversikten i vedlegg 1 viser at det er gjort mange undersøkelser om hvilke virkninger 
landbrukslovgivningen kan ha. Undersøkelsene er gjort av fagfolk med ulik akademisk 
bakgrunn, og de bygger på ulike metoder. De synliggjør derfor nokså ulike følger av 
lovgivningen. En fellesnevner for undersøkelsene er imidlertid at de illustrerer at det er 

vanskelig å isolere en bestemt regel og konkludere sikkert om alle virkningene av den. (…) 
 
5.  BEHOVET FOR Å OPPHEVE KONSESJONSLOVEN 
5.1  Om behovet for endring 
Regjeringen har i sin politiske plattform understreket at eiendomsretten er en grunnleggende 
rett som bør styrkes. Som et ledd i dette arbeidet vil regjeringen styrke bondens rett til å 
disponere over egen eiendom i tråd med egne valg og prioriteringer. Andre viktige mål for 
regjeringen er enklere regler, mindre byråkrati og en effektiv og moderne forvaltning. 
 
(…) I et globalt perspektiv er det behov for å produsere mer mat. Det er også behov for å øke 
avvirkningen av skog til forskjellige trebruks- og energiformål. (…) For å nå disse målene må 
det legges til rette for at landbruksarealene og ressursene knyttet til arealene kan brukes på 
en mer rasjonell og effektiv måte. 
 
Departementet mener at eieren må gis større handlingsrom enn i dag slik at han får større 
frihet til selv å råde over sin egen eiendom. Eiendomslovgivningen i landbruket legger 
betydelige begrensninger for eierens disposisjoner over eiendommen. (…) 
 
Reglene i konsesjonsloven gjelder ved omsetning av landbrukseiendom, og påvirker 
omsetningen. (…) 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. Dette kan gjøre det lettere å 
komme inn i næringen for den som vil satse på landbruk, og kan legge til rette for at den som 
trenger tilleggsjord kan få kjøpt areal for å styrke bruket sitt. 
 
Departementet legger til grunn at reglene om konsesjonsplikt kan begrense selgers vilje til å 
legge eiendommen ut på salg. Boplikt kan i tillegg føre til at noen kjøpere vegrer seg for å 
kjøpe landbrukseiendom. Dette gjelder særlig eiendom som ligger langt fra tettsteder med 
muligheter for å skaffe seg arbeidsinntekter utenfor landbruket. Boplikt kan også føre til at en 
del eiere venter med å selge, fordi de ikke tror de kan få den prisen de synes eiendommen er 
verdt. Det innebærer at reglene om boplikt må antas å ha en prisdempende effekt i områder 
der det er lite attraktivt å bo. (…) 
 
Håndhevingen av reglene binder også opp ressurser både for private og offentlige aktører. 
Ressursbruken er i hovedsak knyttet til dagens system med egenerklæringer og 
kommunenes og fylkesmennenes behandling av konsesjonssaker. Også kontrollen med at 
reglene overholdes, krever ressurser. (…) 
 
I Prop. 124 L (2013 – 2014) har regjeringen foreslått å oppheve konsesjonsloven § 9 første 
ledd nr. 1. Forslaget innebærer at det ved konsesjonsvurderingen ikke lenger skal legges 
vekt på om den avtalte pris tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling ved erverv 
av landbrukseiendom (”priskontroll”). (…) Selv om priskontrollen oppheves, innebærer 
reglene i konsesjonsloven at eier verken står fritt til å overdra eiendommen til den han eller 
hun vil, eller til å velge sitt eget bosted. 
 
5.2 Avveininger mellom behovet for endring og hensyn som begrunner gjeldende lov 
5.2.1  Kontroll med omsetningen 
Konsesjonsplikt innebærer at den som overtar en eiendom må innhente tillatelse fra det 
offentlige for å være eier. (…) Kontrollen skal ivareta et effektivt vern om landbrukets 
produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet. 
 



 

Om det bør være kontroll med omsetningen må etter departementets syn, ses i lys av hvilke 
verdier og interesser som det ut fra samfunnsutviklingen er behov for å ivareta. 
Lovreguleringen bør ikke gå lenger enn dette behovet tilsier. (…) 
 
Hovedtyngden av ervervene som konsesjonsbehandles gjelder landbrukseiendom. Reglene i 
loven har størst betydning for slik omsetning. (…) Også reglene i plan- og bygningsloven og i 
jordloven gjelder bruk og vern av fast eiendom. Etter departementets vurdering ivaretar disse 
lovene de aktuelle samfunnshensyn på en god måte, og slik at de hensyn og interesser som 
begrunner konsesjonsloven i all hovedsak ivaretas gjennom dette regelverket. (…) 
 
Unntakene fra konsesjonsplikt er så mange at det i seg selv er et argument for å oppheve 
loven. 
  
(…) det er få avslag på konsesjon. Dette tyder på at kommunene ikke mener det er behov for 
å gripe inn i de frivillige avtalene med bruk av virkemidlene i konsesjonsloven. Kommunenes 
praksis trekker i retning av at behovet for kontroll med omsetningen av landbrukseiendom er 
lite. 
 
En kan på den annen side ikke se bort fra at konsesjonsloven har virkning for omsetningen 
fordi reglene finnes. Reglene legger dermed premisser som en del aktører innretter seg etter 
ved overdragelse av konsesjonspliktige eiendommer. (…) 
 
(…), mener departementet at behovet for kontroll med omsetning av landbrukseiendom ikke 
lenger er tilstrekkelig tungtveiende som argument for å opprettholde dagens konsesjonslov. 
 
5.2.2  Vern om landbrukets produksjonsarealer 
Regjeringen har i sin politiske plattform presisert at den vil ta vare på god matjord. 
Konsesjonsplikt har isolert sett begrenset betydning for å oppnå et effektivt vern om 
landbrukets produksjonsarealer. Vurderingen av om konsesjonsreglene bidrar til å oppnå et 
effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer handler om hvilke muligheter 
konsesjonsreglene åpner for og som ikke løses gjennom annet regelverk. (…) 
 
Vern om landbrukets produksjonsarealer sikres i dag i all hovedsak gjennom reglene i plan- 
og bygningsloven og bestemmelsene om omdisponering og deling i jordloven. Også reglene 
om driveplikt i jordloven bidrar til å opprettholde landbrukets produksjonsarealer. (…) 
 
Den historiske utviklingen viser at reglene i gjeldende i plan- og bygningslov og i jordloven er 
styrket som redskap for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer. 
Konsesjonsloven kan imidlertid fortsatt ha en viss indirekte betydning. Hvor ny eier ønsker å 
bruke landbrukseiendom til utbygging, kan kommunen avslå søknaden, eller stille 
konsesjonsvilkår dersom jordverninteressene gjør seg gjeldende i sterk nok grad. Ved 
omsetning av ubebygde byggeklare tomter legger reglene i konsesjonsloven til rette for at 
tomta blir bebygd. I begge tilfeller reduseres presset på å bygge ut landbruksområder. 
Konsesjonslovens betydning for å sikre jordvernet i slike sammenhenger er imidlertid svært 
liten. 
 
Behovet for endring av konsesjonsreglene er skissert i kapittel 5.1. Med den begrensede 
betydning konsesjonsloven kan ha for jordvernet, mener departementet at hensynet til vern 
om landbrukets produksjonsarealer ikke er tilstrekkelig grunn til å opprettholde loven. 
Departementet mener dessuten at andre virkemidler på en bedre måte vil kunne bidra til å 
styrke jordvernet. Kommunen er planmyndighet, og har også hjemmel i plan- og 
bygningsloven § 11-9 nr. 4 til blant annet å fastsette rekkefølgebestemmelser slik at områder 
som er tillatt omdisponert til annet enn landbruk bygges ut før kommunen legger ut nye 
landbruksområder til utbygging. 
 



 

Departementet mener videre at arbeidet for å verne om produksjonsarealene er viktig, og 
skal derfor utarbeide en nasjonal jordvernstrategi. 
 
5.2.3  Boplikt på landbrukseiendom  
Formålet med reglene om boplikt er å bidra til å opprettholde og styrke bosettingen, ivareta 
hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapshensyn, jf. kapittel 3.2. 
Departementet legger til grunn at en rekke andre forhold enn boplikten og praktiseringen av 
den har innvirkning på hvor den enkelte velger å bosette seg. 
 
Forskningsresultatene viser samlet sett at det er et nokså åpent spørsmål om reglene om 
boplikt på landbrukseiendom virker, eller om de ikke virker etter sitt formål, se vedlegg 1. (…) 
 
Departementet mener at det ut fra behovet for endring av konsesjonsloven som er skissert i 
kapittel 5.1, er uheldig å opprettholde regler om boplikt på landbrukseiendom. Det kan heller 
ikke uten videre legges til grunn at reglene rent faktisk ivaretar hensynet til bosetting, 
helhetlig ressursforvaltning eller kulturlandskapet. (…) 
 
Reglene i jordloven om oppfyllelse av driveplikt ved bortleie gjør det mulig for ny eier å overta 
uten å drive gården selv. Dersom boplikt på landbrukseiendom fjernes, åpner det for at også 
den som ønsker å leie ut boligen på gården kan overta. Flere enn i dag kan med en slik 
løsning få et passivt forhold til den landbrukseiendommen de eier. Departementet har 
imidlertid ikke grunn til å tro at en slik utvikling er påregnelig for et stort antall 
landbrukseiendommer. (…) 
 
Reglene om boplikt innskrenker eierens rådighet over eiendommen sin, og boplikten kan 
være prisdempende, den kan ha betydning for omsetning av landbrukseiendom, for 
investeringer i eiendommen og håndhevingen av den krever både offentlige og private 
ressurser. Når forskning viser at det er usikkert om reglene virker etter sin hensikt, mener 
departementet at de hensyn som begrunner boplikten ikke er tilstrekkelige for å opprettholde 
dagens regler om boplikt. 
 
5.2.4  Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (null-grense)  
Formålet med regler om boplikt utenom landbruksområder er å hindre at hus som har vært 
brukt til helårsbolig blir nyttet til fritidshus. En utvikling der helårsboliger blir brukt til fritidshus 
kan skje der helårsboligene, for eksempel på grunn av beliggenhet, er mer attraktive som 
fritidseiendommer enn som boligeiendommer. Avhengig av omfanget, kan en slik utvikling få 
konsekvenser for bosetningsmønsteret, lokalmiljøet og boligprisene, og muligens også for 
kommunens skatteinntekter.  
 
Gjeldende regler bygger på at kommunen selv ut fra lokale forhold, tar stilling til om det er 
nødvendig å utvide konsesjonsplikten eller ikke. (…) 
 
Boplikten gjelder i disse tilfellene for hele eiertiden og virker på den måten sterkt 
innskrenkende på eierens rådighet over eiendommen. Reglene har dermed en 
prisdempende effekt ved omsetning av fast eiendom. Videre krever reglene kontrollrutiner for 
å følges opp, og for enkelte kommuner i attraktive områder har håndhevingen av reglene vist 
seg å være ressurskrevende. På samme måte som for reglene om boplikt på 
landbrukseiendom, viser forskning at det er usikkert om reglene virker etter sin hensikt. Ut fra 
en samlet vurdering mener departementet etter dette at også reglene om nedsatt 
konsesjonsgrense bør oppheves. 
 
5.3   Departementets forslag  
Departementet foreslår at konsesjonsloven oppheves i sin helhet. Departementet kan ikke se 
at noen av de hensyn som loven skal ivareta og som er beskrevet i kapittel 5.2 er tilstrekkelig 
tungtveiende til å opprettholde den kontrollen med omsetningen som konsesjonsloven 
innebærer. 



 

  
Departementets forslag om å oppheve konsesjonsloven innebærer blant annet at reglene om 
boplikt ved erverv av landbrukseiendom oppheves. Departementet mener ut fra hensynet til 
et enhetlig regelverk at også boplikt for de odels- og åsetesberettigede må oppheves. Det 
samme gjelder andre regler om boplikt i odelsloven. (…) 
  
Det går fram av kapittel 3.2 at det kan oppstå konsesjonsplikt ved stiftelse og overdragelse 
av bruksretter og enkelte typer rådighetsinnskrenkninger. Bakgrunnen for at slike 
rettsstiftelser utløser konsesjonsplikt er lovgivers ønske om å hindre omgåelser av 
konsesjonsplikten. Ved opphevelse av konsesjonsplikten, er det heller ikke noe selvstendig 
behov for konsesjonsplikt ved stiftelse og overdragelse av slike rettigheter. 
 
Forslaget innebærer forenkling, deregulering og det vil styrke den private eiendomsretten. Se 
omtale av behovet for endring i kapittel 5.1. 
 
6.  SPØRSMÅL KNYTTET TIL IKRAFTTREDELSE 
Se høringsnotatet. 
 
7.  ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
Når erverv av fast eiendom ikke lenger skal konsesjonsbehandles, vil det offentlige ikke 
lenger bruke ressurser på disse sakene, se kapittel 4.1.4. Det vil ikke være noen 
konsesjonssaker til behandling, og det vil heller ikke være aktuelt å følge opp brudd på 
konsesjonsloven eller eventuelle konsesjonsvilkår. All kontroll i forbindelse med 
egenerklæringer faller også bort. 
 
Oppheving vil videre innebære at det ikke lenger kan vedtas forskrifter om nedsatt 
konsesjonsgrense (nullgrense), og eksisterende forskrifter vil måtte oppheves. Oppgaven 
med å kontrollere etterlevelsen av slike forskrifter bortfaller. 
 
Konsesjonsloven foreslås opphevet uten å bli erstattet av andre regler. Forslaget innebærer 
derfor ingen nye oppgaver for det offentlige. 
 
Departementet legger til grunn at forslaget vil frigi ressurser i offentlig forvaltning og da 
særlig i kommunene og hos fylkesmennene. 
 
8.  LOVFORSLAG  
1. Konsesjonsloven, lov 28. november 2003 nr. 98 oppheves.  
 
2. Det gjøres følgende endringer i odelsloven, lov 28. juni 1974 nr. 58:(…) Se høringsnotatet. 
 
 
Vedlegg I  
Oversikt over forskningsrapporter og undersøkelser 
Det vises til høringsnotatet fra s. 28. 
 
 
ØKONOMISKE KONSEKVENSER: 
Fra saken om boplikt: 

Hvis boplikten faller bort for store deler av kommunen vil dette kunne medføre en 
endring av bo-mønster innenfor de områder som i dag har boplikt. Endringene kan være 
fra fastboende til fritidsboende. Dette kan igjen påvirke skatteinntekter og målet om 1,5 
% årlig befolkningsvekst. 

 
I saken om å oppheve bestemmelsen om priskontroll er det ikke tatt med noen økonomiske 
konsekvenser. 
 



 

 
MILJØFAKTORER: 
Fra saken om boplikt: 

Konsesjonsloven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for 
bl.a. å oppnå eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet og gir en vid 
ramme for hvilke hensyn som kan trekkes inn. Hensynet til miljøet er innarbeidet i lovens 
formålsbestemmelse, se konsesjonsloven § 1. Dette er nytt i forhold til opprinnelig lov av 
1974. 
 
Det er blant fagfolk neppe uenighet om at boligmiljøer, for de som bor der på 
helårsbasis, forringes dersom helårsboliger i områdene går over til fritidsformål. Dette er 
en oppfatning som åpenbart deles av de fleste som har sin bolig i de mest ”utsatte” 
boligområdene i Larvik. Samtidig er det slik at potensielle fritidshus-kjøpere viser stor 
interesse for å kjøpe boliger i slike områder her i kommunen, i den hensikt å nytte disse 
til fritidsformål. For disse boligområdene generelt er det av stor miljømessig betydning at 
kommunen har en forskrift som innebærer boplikt for bolighus ved eierskifte (boplikten er 
ikke personlig). 
 

I saken om å oppheve bestemmelsen om priskontroll er det ikke vist til miljøkonsekvenser. 
 
 
KONSEKVENSER FOR BARN OG UNGE: 
Hvis bolighus blir stående tomme som følge av at reglene om boplikt faller bort, vil det bli 
færre lekekamerater for de som fortsatt blir boende. 
 
 
ALTERNATIVE LØSNINGER: 
Larvik kommune støtter forslaget fra Landbruks- og matdepartementet om å oppheve 
konsesjonsloven og boplikten. 
 
 
VURDERINGER OG KONSEKVENSER: 
Vurderinger knyttet til forslaget om å oppheve priskontrollen på landbrukseiendommer er gitt 
i saken som omhandler dette, se denne. Fra disse vurderingene tas det med: 

 
For øvrig inneholder høringsnotatet (om oppheving av priskontrollen) en rekke 
synspunkter/påstander som ikke er dokumentert, men som vurderes å ha en politisk 
begrunnelse. 

 
Fra vurderingene i saken om boplikt tas det med følgende sitater: 

 
Etter hvert har en i Larvik fått adskillig erfaring med håndteringen av ”boplikt-forskriften”. 
Det er på det rene at det er stor interesse for å erverve boligeiendommer for fritidsformål 
i store deler av kommunen. Dersom forskriften bare skal gjelde for utvalgte ”utsatte” 
områder, vil en derfor sannsynligvis likevel oppleve at boliger ofte vil bli konvertert til 
fritidshus i ”attraktive” gjenværende områder uten boplikt. Faglige undersøkelser synes 
entydig å vise at boligmiljøet forringes dersom boliger i området går over til fritidsformål. 
Uttalelser fra velforeninger og beboere i lokale boligområder i Larvik går alle i samme 
retning. (…) 
 
En generell opphevelse av boplikten, bortsett fra i de utvalgte områdene, kan få 
spesielle konsekvenser innenfor regulerte områder. Det vil jo virke inkonsekvent hvis 
områder som er regulert til boligformål, likevel får som resultat en blanding av boliger til 
helårsbruk og boliger til fritidsbruk etter hvert. Særlig for nyere reguleringsplaner vil en 
slik praktisering virke unaturlig.   

 



 

I noen av forskningsrapportene som det er vist til i vedlegg 1, er det gjort sammenligninger 
mellom kommuner med og uten «boplikt». Den ene rapporten viser at: «(…) det prosentvis 
var flere ubebodde helårsboliger i sammenlignbare kommuner med forskrift om nedsatt 
konsesjonsplikt enn i kommuner som ikke hadde innført slike regler.» I den andre rapporten 
sies det: «En sammenligning av kommuner med nedsatt konsesjonsgrense og kommuner 
uten slike regler viser at andelen bosatte eneboliger og små gårdsbruk er like stor i begge de 
to typene fritidskommuner.(…)» 
 
Vurderingene i disse rapportene bygger på at de ser på situasjonen «i sammenlignbare 
kommuner». Her ligger den store svakheten ved disse rapportene. Disse kommunene 
forutsettes å være sammenlignbare, men er det ikke. Vurderingene bygger derfor på feil 
grunnlag og gir derfor feil svar. Dette bekreftes av intervjuer som det også refereres til i en av 

rapportene: «Det går fram av rapporten at de rådmennene som svarte på intervju var 
samstemte om at boplikten var et viktig virkemiddel for bosetting, og verd å beholde.» 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 

 

Dok.nr Tittel på vedlegg 
905483 Høringsbrev - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten 
905484 Høringsnotat 

915763 
Saksframlegg - Høring-Forslag om å oppheve bestemmelsen om priskontroll i 
konsesjonsloven 

915764 
Saksframlegg - Evaluering av eksisterende boplikt og ny sak om boplikten i Larvik 
kommune 
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EVALUERING AV EKSISTERENDE BOPLIKT OG NY SAK 
OM BOPLIKTEN I LARVIK KOMMUNE 
   
                                                                                           
 
 
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
1. Evalueringen tas til orientering 
 
2. Eksisterende forskrift om nedsatt konsesjonsgrense for bebygd eiendom i kommunen 

unntatt for Larvik sentrum innenfor gamle Larvik kommunes grenser, vedtatt i 
kommunestyret 17.09.08, avvikles. 

 
3. Forskriften innføres i følgende områder 

1. Stavern 
2. Helgeroa 
3. Nevlunghavn 
4. Ula 
5. Kjerringvik  
6. Farrisbygda 

 
Disse områdene er georeferert (koordinatbestemt avgrensning) og framgår av kartbilag nr. 1, 
2, 3, 4, 5 og 6. 
 
 
 
SAKSBEHANDLER:  seksjonsleder kart  Thorleif Krøgli 
 
SAMMENDRAG: 
 
Ny konsesjonslov trådte i kraft 01.01.2004 og erstattet loven fra 1974. Ny utvidet forskrift om 
nedsatt konsesjonsgrense for bebygd eiendom ble vedtatt av kommunestyret den 
11.02.2004 under sak 006/04 og trådte i kraft fra den 12.03.2004.  
 
EU-dommen av 25.01.2007 vedr. boplikt i Danmark var årsaken til at bopliktspørsmålet igjen 
var oppe til behandling i kommunestyret den 14.02.2007. Saken endte opp med vedtak om 
at rådmannen ikke skulle legge fram ny sak om avvikling av boplikten i sentrumsnære 
områder i Larvik. 
 



 

I kommunestyremøtet den 19.12.2007 ble det vedtatt et verbalforslag om at rådmannen 
skulle utarbeide en sak med sikte på å avvikle boplikten i sentrumsnære områder i Larvik 
kommune, evt. med konkrete forslag til avgrensning og tydeliggjøring av områder hvor 
boplikten burde opprettholdes. 
 
Innstillingen fra rådmannen i kommunestyresak KST-117/08 var forslag om at fem områder 
pekte seg ut for ivaretakelse av boplikten. Det var Stavern, Helgeroa, Nevlunghavn, Ula og 
Kjerringvik.  
 
Vedtaket i forannevnte kommunestyresak ble imidlertid med 18 mot 17 stemmer følgende: 
“Eksisterende forskrift om nedsatt konsesjonsgrense for bebygd eiendom 
(bopliktbestemmelsen), vedtatt i kommunestyret 11.02.04, avvikles i Larvik sentrum, 
nærmere bestemt området innenfor gamle Larvik kommunes grenser.“ 
 
I 2014 kom sak KST-004/14: Interpellasjon vedrørende boplikt i Larvik kommune. Vedtaket i 
saken ble: 
Kommunestyret ber rådmannen om å foreta en evaluering av den eksisterende boplikten i 
kommunen. 
Deretter bes rådmannen legge fram en sak slik at kommunestyret kan ta stilling til om 
boplikten skal fjernes, beholdes eller endres. Kommunestyret ber om å få denne saken til 
behandling i løpet av 2. tertial. 
 
Rådmannen fremmer med dette sak inneholdende både en evaluering av eksisterende 
boplikt og forslag til endring av dagens boplikt i Larvik.   
 
Innstillingen denne gangen er at seks områder peker seg ut vedr. ivaretakelse av boplikten. 
Det er Stavern, Helgeroa, Nevlunghavn, Ula, Kjerringvik og Farrisbygda. 
 
Nettopp i disse tettstedene er interessen størst for å kjøpe opp boliger til fritidsbruk. De fem 
førstnevnte områdene var de første med nedsatt konsesjonsgrense for bebygde eiendommer 
fra slutten av 1970-tallet. I tillegg er altså Farrisbygda tatt med. Det har vært flere 
konsesjonssaker om unntak fra boplikten i dette området.  Dessuten skrev innbyggerne i 
Farrisbygda et brev til ordføreren før forrige kommunestyrebehandling hvor de understreket 
viktigheten av å beholde boplikten fortsatt i deres område. Nesten samtlige innbyggere 
hadde underskrevet ønsket om boplikt for dette området. 
 
Hvis boplikten faller bort for store deler av kommunen vil dette kunne medføre en endring av 
bo-mønster innenfor de områder som i dag har boplikt. Endringene kan være fra fastboende 
til fritidsboende. Dette kan igjen påvirke skatteinntekter og målet om 1,5 % årlig 
befolkningsvekst. 
 
 
HANDLINGSROM: 
 
De bestemmelser som finnes i § 7 i konsesjonsloven av 28.11.03, endret ved lov 19. juni 
2009 nr. 98, og forskrift om nedsatt konsesjonsgrense i Larvik kommune, vedtatt av 
Landbruksdepartementet etter anmodning fra Larvik kommunestyre. § 7 gjengis nedenunder: 

§ 7. (nedsatt konsesjonsgrense for bebygd eiendom)  

For eiendom som omfattes av unntaket i § 4 første ledd nr. 2 eller 4, kan Kongen ved forskrift 

sette konsesjonsfriheten etter § 4 første ledd nr. 2 eller 4 og § 5 første ledd nr. 1 ut av kraft 

for: 

1. Bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig. 



 

2. Eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom 

med bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og 

bygningsloven er regulert til boligformål. 

3. Ubebygd tomt som er regulert til boligformål. 

Er det ikke fastsatt i forskrift etter første ledd at konsesjonsfriheten etter § 5 første ledd nr. 1 

er satt ut av kraft, gjelder konsesjonsfriheten for nærstående etter § 5 første ledd nr. 1 bare 

dersom eieren har hatt tinglyst hjemmel til eiendommen de siste 5 årene forut for 

overdragelsen. Til denne eiertiden regnes også den tid andre som faller inn under § 5 første 

ledd nr. 1 i forhold til erververen har eid eiendommen. Dør eieren før 5-årsfristen er ute, 

gjelder konsesjonsfriheten etter § 5 første ledd nr. 1 fullt ut. 

Konsesjonsplikt etter forskrift gitt i medhold av første ledd, gjelder ikke når erververen 

forplikter seg til at eiendommen skal brukes til helårsbolig i den tiden han eier eiendommen, 

enten av ham selv eller andre.  

En eiendom er i bruk som helårsbolig etter tredje ledd når erververen eller andre har tatt 

eiendommen i bruk som sin reelle bolig, jf. § 6. 

Fristen for bosetting etter tredje ledd er ett år regnet fra ervervet. 

Forskrifter etter første ledd kan bare fastsettes etter anmodning fra kommunen, og så langt 

det anses nødvendig for å hindre at eiendommer som bør brukes til helårsbolig blir brukt til 

fritidsformål. 

 
FAKTISKE OPPLYSNINGER: 
 
I kommunestyremøtet den 12.02.14 under interpellasjon sak 004/14 ble det gjort følgende 
vedtak: 
“Kommunestyret ber rådmannen om å foreta en evaluering av den eksisterende boplikten i 
kommunen. 
Deretter bes rådmannen legge fram en sak slik at kommunestyret kan ta stilling til om 
boplikten skal fjernes, beholdes eller endres. 
Kommunestyret ber om å få denne saken til behandling i løpet av 2. tertial.“ 
 
Larvik kommune er 1 av 60 kommuner i Norge som har innført kommunale forskrifter til 
konsesjonsloven, dvs. at boplikt er vedtatt for hele eller deler av kommunen. I Vestfold 
gjelder det kommunene Svelvik, Stokke, Tjøme og Larvik. De nærmeste kommunene i 
Telemark med særskilt forskrift er Bamble og Porsgrunn.  
 
Bopliktens historie i Larvik i grove trekk: 

 I perioden 1979-1985: Boplikt for områdene Ula, Kjerringvik, Stavern, Helgeroa og 
Nevlunghavn. 

 I perioden 1985-1989: Boplikt i hele Brunlanes, Stavern og Tjølling 

 I perioden 1989-2008: Boplikt i hele storkommunen Larvik. 

 I 2004: Ny konsesjonslov trådte i kraft. Larvik satte samme år konsesjonsfriheten ut av 
kraft også for bebyggelse som ikke var tatt i bruk som helårsbolig (utvidet forskriften). 

 I perioden 2008-d.d: Boplikt i hele storkommunen Larvik unntatt for området innenfor 
gamle Larvik kommunes grenser. 



 

 
Dagens situasjon i områder med boplikt er at en kjøper vil trenge konsesjon dersom 
vedkommende har til hensikt å nytte eiendommen til annet formål enn til helårsbolig når det 
dreier seg om: 

 Bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig. 

 Eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med 
bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven 
er regulert til boligformål.  

 
Konsesjon er også nødvendig i overdragelse mellom nære slektninger (konsesjonsloven § 5) 
hvis overdrager/selger har eid eiendommen i mindre enn 5 år forut for overdragelsen. 
  
For den som ønsker å kjøpe en boligeiendom og nytte den som helårsbolig, representerer 
dagens forskrift intet problem. Konsesjon er i slike tilfeller unødvendig. Når skjøtet skal 
tinglyses hos Statens kartverk, må en samtidig levere en egenerklæring om at en forplikter 
seg til å nytte eiendommen som helårsbolig. Konsesjon er bare nødvendig dersom en ønsker 
å nytte eiendommen til noe annet enn helårsbolig. 
 
Boplikten er ikke personlig og kan oppfylles ved å leie ut til noen som bruker eiendommen 
som helårsbolig. 
 
I dagens konsesjonsregler er det ikke krav om umiddelbar bosetting etter kjøp av en 
boligeiendom. Fristen for bosetting er ett år regnet fra tinglysing av kjøpet/ervervet. Dessuten 
har kommunen i flere tilfelle sagt ja til ytterligere ett års utsettelse for gode begrunnede 
konsesjonssøknader.  
 
For erverv/kjøp av enkeltleiligheter gjelder i utgangspunktet den alminnelige 
konsesjonsfriheten for bebygd eiendom. I kommuner med nedsatt konsesjongrense er 
imidlertid erverv av slike leiligheter konsesjonspliktige, når de er eller har vært i bruk som 
helårsbolig. Unntak gjelder når erververen forplikter seg til at leiligheten skal brukes som 
helårsbolig eller når konsesjonsfriheten kan begrunnes i erververes stilling. Dette gjelder 
både eiendomsleilighet(selveierleilighet), eierseksjon til boligformål, aksjeleilighet, 
obligasjonsleilighet, andel i boligbyggelag og andel i borettslag.   
 
Noen lovendringer av 19. juni 2009: 

 Kommunene kan velge om de ønsker at slektskapsunntaket skal settes ut av kraft der de 
har innført forskrift om nedsatt konsesjonsgrense. Larvik kommune har ikke innført dette. 
Altså er dagens ordning at eiendommen må ha vært i familiens eie i minst 5 år før 
overdragelse videre til nær familie kan skje konsesjonsfritt..  

 Den tidligere løsningen som innebar at eieren kunne oppfylle boplikten ved faktisk å 
bosette seg på eiendommen i mer enn 50% av tiden, er nå opphevet. Hvis resten av 
familien ikke vil flytte med slik at eieren av den grunn ikke blir registrert som bosatt på 
eiendommen i Folkeregisteret, må eieren søke konsesjon 

 Boplikttiden for gjenlevende ektefelle blir redusert tilsvarende dersom gjenlevende har 
bodd på eiendommen før dødsfallet. 

 Konsesjonsfriheten for ubebygde tomter, regulert til boligformål, kan settes ut av kraft. 
Larvik kommune har ikke innført dette. 

 Mulighet for å søke fritak fra boplikt er opphørt. Det må evt. søkes om konsesjon.  
 

Boplikt ved erverv av landbrukseiendommer, som berøres av flere lover, omtales ikke i 
denne saken. 
 
Etter fattet vedtak om endelige områdebegrensninger for boplikt vil disse legges ut på 
kommunens kartløsning på internett som eget kartlag/karttema. 



 

 
RÅDMANNENS EVALUERING AV EKSISTERENDE BOPLIKT: 
 
Eksisterende forskrift om nedsatt konsesjonsgrense for bebygd eiendom gjelder for hele 
kommunen unntatt for Larvik sentrum, nærmere bestemt området innenfor gamle Larvik 
kommunes grenser. Dette ble vedtatt av kommunestyret 17.09.08. Evalueringen av 
eksisterende boplikt lider noe under av at det ikke har vært konkrete kriterier som legges til 
grunn for evalueringen. 
 

 Kommuneadministrasjonens arbeid med praktisering av denne forskriften, i forbindelse 
med eierskifte, er kurant. 
I Larvik sentrum benyttes grønne egenerklæringsskjemaer ved bekreftelse på 
konsesjonsfrihet, og i resten av kommunen benyttes røde egenerklæringsskjemaer ved 
tilsvarende bekreftelse. Må noen søke konsesjon, er søknadsskjemaet likt for hele 
kommunen. 

 For øvrig er eksisterende forskrift ikke lett å forstå for mange kjøpere, utbyggere, 
investorer m.fl. Forskriften kan virke urettferdig og «lite» gjennomtenkt med eksisterende 
områdegrense. Tilsvarende bebyggelse og eiendommer på andre siden av gata eller i 
nærområdet har altså helt ulike «bopliktbestemmelser» og skaper ulike 
konkurranseforhold, prisforskjeller m.m. Eksempelvis har leilighetene på Marius Brygge 
ikke boplikt, mens leilighetene på Rekkevik brygge, ca. 17-1800m unna, har boplikt.  

 
 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER: 
 
Hvis boplikten faller bort for store deler av kommunen vil dette kunne medføre en endring av 
bo-mønster innenfor de områder som i dag har boplikt. Endringene kan være fra fastboende 
til fritidsboende. Dette kan igjen påvirke skatteinntekter og målet om 1,5 % årlig 
befolkningsvekst. 
 
 
MILJØFAKTORER: 
 
Konsesjonsloven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for 
bl.a. å oppnå eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet og gir en vid ramme 
for hvilke hensyn som kan trekkes inn. Hensynet til miljøet er innarbeidet i lovens 
formålsbestemmelse, se konsesjonsloven § 1. Dette er nytt i forhold til opprinnelig lov av 
1974. 
 
Det er blant fagfolk neppe uenighet om at boligmiljøer, for de som bor der på helårsbasis, 
forringes dersom helårsboliger i områdene går over til fritidsformål. Dette er en oppfatning 
som åpenbart deles av de fleste som har sin bolig i de mest ”utsatte” boligområdene i Larvik. 
Samtidig er det slik at potensielle fritidshus-kjøpere viser stor interesse for å kjøpe boliger i 
slike områder her i kommunen, i den hensikt å nytte disse til fritidsformål. For disse 
boligområdene generelt er det av stor miljømessig betydning at kommunen har en forskrift 
som innebærer boplikt for bolighus ved eierskifte (boplikten er ikke personlig). 
 
 
ALTERNATIVE LØSNINGER: 
 

 Beholde nåværende forskrift, som er i henhold til § 7 i konsesjonsloven, altså boplikt i hele 
kommunen unntatt i Larvik sentrum, nærmere bestemt området innenfor gamle Larvik 
kommunes grenser 

 Innføre boplikt i hele kommunen 

 Oppheve hele forskriften. Dette betyr opphevelse av boplikten i hele kommunen 



 

 
 
VURDERINGER OG KONSEKVENSER: 
 
Etter hvert har en i Larvik fått adskillig erfaring med håndteringen av ”boplikt-forskriften”. Det 
er på det rene at det er stor interesse for å erverve boligeiendommer for fritidsformål i store 
deler av kommunen. Dersom forskriften bare skal gjelde for utvalgte ”utsatte” områder, vil en 
derfor sannsynligvis likevel oppleve at boliger ofte vil bli konvertert til fritidshus i ”attraktive” 
gjenværende områder uten boplikt. Faglige undersøkelser synes entydig å vise at 
boligmiljøet forringes dersom boliger i området går over til fritidsformål. Uttalelser fra 
velforeninger og beboere i lokale boligområder i Larvik går alle i samme retning. 
 
Samfunnsutviklingen har imidlertid endret seg mye vedr. boforholdene. Mange velger 
fleksible boløsninger med flere boliger, mange kjøper leiligheter i utlandet samtidig som de 
beholder sin bolig i Norge, mange jobber i utlandet men beholder sin bolig i Norge, mange 
pendler i lange perioder mellom hjemsted og arbeid innenlands og utenlands, en del har 
utenriksstillinger m.m.  
 
Seks områder/ tettsteder peker seg spesielt ut vedrørende ivaretakelse av boplikten. Det er 
Stavern, Helgeroa, Nevlunghavn, Ula, Kjerringvik og Farrisbygda. Nettopp i disse områdene 
er interessen størst for å kjøpe opp boliger til fritidsbruk. Det finnes allerede mange 
eksempler på boliger som “lovlig“ benyttes som fritidsbolig i disse områdene. Enten er 
eiendommene lovlig kjøpt opp før konsesjonsloven kom i 1974 eller eiendommene er arvet 
senere, og ikke solgt ut av familien. De tidligere kommunene Brunlanes, Tjølling og Stavern 
så utviklingen tidlig og skjermet derfor fem av disse områdene som de første med nedsatt 
konsesjons-grense for bebygde eiendom mer.  I Farrisbygda har det vært flere 
konsesjonssaker om unntak fra boplikten. Dessuten skrev innbyggerne i Farrisbygda et brev 
til ordføreren før forrige kommunestyrebehandling hvor de understreket viktigheten av å 
beholde boplikten fortsatt i deres område. Nesten samtlige innbyggere hadde underskrevet 
ønsket om boplikt for dette området. 
 
Valg av områdebegrensning for disse kan med fordel følge allerede bestemte ”særgrenser”.  
 
Postkretser og grunnkretser kunne være aktuelle å benytte, men disse passer ikke inn for 
alle områdene. Derimot kan valg av grenser for utbyggingsmønster virke fornuftig. Disse 
grensene er georeferert fra tidligere arbeid med kommuneplanens arealdel, er et tema i 
kommuneplanen og er altså politisk behandlet. Da vil i tillegg det samme prinsippet stort sett 
ligge til grunn for områdebegrensningene. For Helgeroa er imidlertid grensen tilpasset ved at 
det nye Torpefeltet er holdt utenom. For Stavern er utbyggingsmønsteret et stort 
sammenhengende område inkl. flere boligområder som i denne sammenheng ikke bør være 
med, av hensyn til likhetsprinsippet for andre tilsvarende områder i kommunen. Det foreslåtte 
bopliktområdet dekker stort sett ”gamle” Stavern inkl. Risøya. For Farrisbygda er det ikke 
vedtatt utbyggingsmønster. Derfor er områdebegrensningen her foreslått slik at alle boliger 
ligger innenfor. 
 
En generell opphevelse av boplikten, bortsett fra i de utvalgte områdene, kan få spesielle 
konsekvenser innenfor regulerte områder. Det vil jo virke inkonsekvent hvis områder som er 
regulert til boligformål, likevel får som resultat en blanding av boliger til helårsbruk og boliger 
til fritidsbruk etter hvert. Særlig for nyere reguleringsplaner vil en slik praktisering virke 
unaturlig.   
                               
 
 
 
 



 

Vedlegg: 
 

 

Dok.nr Tittel på vedlegg 
897798 Bopliktkart_Farrisbygda 
897799 Bopliktkart_Helgeroa 
897800 Bopliktkart_Kjerringvik 
897801 Bopliktkart_Nevlunghavn 
897802 Bopliktkart_Stavern 
897803 Bopliktkart_Ula 
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HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE BESTEMMELSEN 
OM PRISKONTROLL I KONSESJONSLOVEN 
   
                                                                                           
 
 
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Det anbefales at konsesjonsloven beholdes slik den er i dag. Priskontrollen oppheves ikke. 
 
 
 
SAKSBEHANDLER:  landbrukssjef  Rolf R. Tvedten 
 
 
SAMMENDRAG: 
 
Av høringsnotatet går det fram at: «Det er et viktig mål for regjeringen å oppheve regler som i 
unødig grad hindrer omsetning av landbrukseiendom. Priskontrollen er et slikt hinder, og 
dessuten virker den ikke etter hensikten. … Den fører til et vesentlig samfunnsøkonomisk tap 
fordi den demper investeringslysten hos eksisterende eiere og hindrer tilførsel av kapital og 
kompetanse fra betalingsvillige nye eiere.» Konsesjonslovens bestemmelser om at den 
avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling foreslås fjernet fra 
loven. 
 
Av gjeldende prisrundskriv, M-3/2002 side 6, går det fram at en samfunnsmessig forsvarlig 
pris er «en pris som bidrar til å realisere mål i landbrukspolitikken. Det gjelder bl.a. mål som å 
sikre rekruttering av aktive yrkesutøvere til næringen og legge til rette for eierskap til 
landbrukseiendommer som gir grunnlag for langsiktig god ressursforvaltning.» Om man 
ønsker å fjerne priskontrollen blir derfor i første omgang et spørsmål om det er viktigere å 
sikre en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling på landbrukseiendommer enn å sikre en fri 
omsetning av landbrukseiendommer.  
 
I rundskrivet har regjeringen argumentert for hvorfor den anser at priskontrollen ikke virker 
etter hensikten. Av vurderingene i saksframstillingen går det fram at det kan stilles 
spørsmåltegn ved regjeringens argumentasjon for at priskontrollen ikke virker etter 
hensikten. Om man ønsker å fjerne priskontrollen blir derfor i andre omgang et spørsmål om 
man støtter regjeringens argumentasjon eller ikke. 
 
 



 

HANDLINGSROM: 
 
Høringssaken gjelder endring i konsesjonsloven av 28. november 2003, § 9 første ledd nr. 1. 
 
Annen relevant informasjon finnes i Rundskriv M-3/2002 Priser på landbrukseiendommer ved 
konsesjon. 
 
 
FAKTISKE OPPLYSNINGER: 
 
Høringsbrev og tilhørende høringsnotat om endringer i konsesjonsloven § 9 er sendt på 
høring til et bredt utvalg av offentlige instanser og private organisasjoner/foreninger, se 
vedlegg. 
 
Nedenfor gjengis et redigert utdrag av høringsnotatet, i kursiv: 
 
Begrepet ”priskontroll”  
Gjeldende konsesjonslov bruker ikke begrepet ”priskontroll”. Begrepet blir i praksis brukt om 
den vurderingen konsesjonsmyndighetene skal gjøre etter konsesjonsloven § 9 første ledd nr 
1. Det fremgår der at det ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom 
som skal nyttes til landbruksformål skal legges særlig vekt på om den avtalte prisen 
tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Begrepet priskontroll blir i dette notatet 
brukt om denne vurderingen. 
 
Om ordinær priskontroll: 
… Bestemmelsen gir anvisning på hva det særlig skal legges vekt på når konsesjonsmyndig-
hetene vurderer om det skal gis konsesjon for erverv av en landbrukseiendom til landbruks-
formål. Når begrepet ”særlig vekt” er brukt, er det et uttrykk for at hensynet skal tillegges stor 
vekt. Begrepet ”særlig vekt” betyr imidlertid ikke at en må avslå alle søknader om konsesjon 
der den avtalte prisen er for høy sett i forhold til gjeldende retningslinjer. Det kan gis 
konsesjon selv om prisen er for høy i de tilfellene der andre relevante hensyn veier tyngre. … 
 
Bebygd eiendom ikke over 100 dekar, der fulldyrka og overflatedyrka jord ikke er mer enn 25 
dekar, er unntatt fra konsesjonsplikt, jf. konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4. Ubebygde 
enkelttomter for bolig eller fritidshus og andre ubebygde arealer som i plan etter plan- og 
bygningsloven er lagt ut til andre formål enn LNFR, er også unntatt fra konsesjonsplikt, jf § 4 
første ledd nr. 1, 2 og 3. 
 
Det går fram av konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1 at priskontrollen i dag bare gjelder 
eiendommer som skal nyttes til landbruksformål. For bebygd eiendom er det i retningslinjer 
gitt av Landbruks- og matdepartementet gjort en begrensning i priskontrollen. Det er et krav 
at eiendommen må ha minst 25 dekar dyrka mark eller 500 dekar produktiv skog. … 
 
Retningslinjene for priskontrollen vedrørende landbrukseiendommer finnes nå hovedsakelig i 
et rundskriv fra 2002. … Når det gjelder hvilke prinsipper for verdsetting som bør nyttes ved 
verdivurdering av landbrukseiendommer i forbindelse med konsesjon, har departementet 
blant annet gitt uttrykk for at det for jord og skog bør nyttes avkastningsverdi, og for 
bygninger (driftsbygninger, våningshus, kårhus) bør nyttes kostnadsverdi. … 
 
Kapitaliseringsrentefoten nyttes ved beregning av avkastningsverdi for jordbruksareal og 
skog. Den er endret en rekke ganger. … I 2004 ble kapitaliseringsrentefoten satt ned fra 7 % 
til 4 % også for jordbruksarealer. 
 
Det utviklet seg etter hvert en praksis hvor det i prisvurderingen ble lagt vekt på 
eiendommens boverdi. Denne praksisen knyttet seg til små landbrukseiendommer. … 
Boverdi er også tema i gjeldende retningslinjer fra 2002. Der pekes det blant annet på at 
mange eiendommer består av relativt små jord- og/eller skogarealer med begrenset 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-98/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/ld/rus/2002/0002/ddd/pdfv/151606-m-3-2002.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/ld/rus/2002/0002/ddd/pdfv/151606-m-3-2002.pdf


 

næringsmessig betydning. Disse har ofte størst interesse og verdi som bosted. Med hensyn 
til funksjon skiller de seg lite fra bebygde tomteeiendommer. 
 
I landbruksområder hvor det er press i boligmarkedet, vil det kunne være stor forskjell 
mellom det alminnelige prisnivå på boligeiendommer og beregnet kostnadsverdi på 
tilsvarende boligeiendommer i ett og samme område. Retningslinjene fra 2002 legger til rette 
for en viss harmonisering av verdivurderingen av boliger på landbrukseiendommer i 
forbindelse med konsesjonsbehandlingen med det alminnelige prisnivået på 
tomteeiendommer i det området landbrukseiendommen ligger. Det kan skje ved at det 
legges en boverdi til kostnadsverdien på boliger på landbrukseiendommer i områder der 
beregnet kostnadsverdi ligger lavere enn det alminnelige prisnivå på boligeiendommer. …  
 
Det ble i 2002 satt en øvre ramme på kr. 500 000,- for tillegg av boverdi. Beløpet ble endret 
til kr. 1 500 000,- i 2010.  
 
Departementet ga i 2004 ut retningslinjer med sikte på å endre praksis. Departementet 
mente at det burde settes en nedre beløpsgrense for når konsesjonsmyndighetene skal 
vurdere prisen på en landbrukseiendom ervervet til landbruksformål. Departementet 
bestemte at en skulle unnlate å foreta priskontroll for bebygde, konsesjonspliktige landbruks-
eiendommer hvor kjøpesummen var under kr. 750 000,-. Beløpet ble endret til kr. 1 500 000,- 
i 2010. Det ble dessuten bestemt at nedre beløpsgrense skulle gjelde bare i de tilfeller 
erververen skal nytte eiendommen til boligformål. I 2012 ble den nedre beløpsgrensen 
ytterligere hevet og er nå kr. 2 500 000. 
 
Ordningen med priskontroll er vurdert i flere sammenhenger. Spørsmålet om priskontrollen 
bør beholdes eller oppheves, ble drøftet i full bredde i St.meld. nr. 19 (1999-2000). I 
meldingen la en til grunn at kontrollen virket etter sitt formål. 
 
I forbindelse med lovendringene i eiendomslovgivningen i 2009, la et flertall i Nærings-
komiteen til grunn at det er viktig å holde fast på at bruksverdien til landbruksformål og 
kostnadsnivå for landbruksbygg skal danne grunnlaget for prissetting. 
 
Om priskontroll ved tvangssalg  
Namsmyndigheten må ta hensyn til priskontrollen ved tvangssalg av konsesjonspliktige 
landbrukseiendommer. Etter tvangsfullbyrdelsesloven § 11-44 tredje ledd skal 
namsmyndigheten før auksjonen holdes bringe på det rene den høyeste pris som vil bli 
akseptert når ervervet av landbrukseiendommen er underlagt konsesjon. 
 
Den myndighet som avgjør konsesjonsspørsmålet, har plikt til å gi namsmyndigheten 
bindende uttalelse om høyeste pris som vil bli godkjent. Namsmyndigheten skal ikke holde 
auksjonen før klagefristen for denne uttalelsen er utløpt eller klagesaken er avgjort.  
Det er kommunen som avgir bindende uttalelse om høyeste lovlige pris. Kommunens 
avgjørelse kan påklages til fylkesmannen. 
 
Andre forhold som påvirker prisutviklingen 
Prisdannelsen ved omsetning av landbrukseiendom skjer blant annet innenfor rammen av 
lov om odelsretten og åsetesretten og konsesjonsloven. 
… I tillegg til dette kommer skiftetakster og avtaleskjønn. 
 
Den største gruppen omsetninger skjer ved avtale innad i familien. Reglene om priskontroll 
gjelder ikke i slike tilfelle, og det er heller ikke grunn til å anta at reglene har særlig indirekte 
betydning når avtale om overdragelse inngås. Kjøpesummen vil ofte bli bestemt ut fra at den 
som overtar skal ha råd til å være eier. 
 
I områder der boverdien eller verdien som fritidsbolig er høy, kan det tenkes at også 
forholdet til de barna som ikke skal overta blir trukket inn i noe større grad. Heller ikke i slike 



 

situasjoner er det grunn til å tro at det blir lagt nevneverdig vekt på verdsettingselementene 
fra priskontrollen. 
 
Det er ikke uvanlig at det i forbindelse med en overdragelse av landbrukseiendom blir 
avholdt en privat takst. Private takster påvirker i stor grad den prisen partene blir enige om. 
 
 
Begrunnelsen for priskontrollen  
Det har vært regler om priskontroll ved konsesjonspliktige erverv siden konsesjonsloven av 
1974. … Komiteen mente at konsesjonsloven burde brukes som et middel for å oppnå et 
rimelig prisnivå på faste eiendommer.  
 
En samfunnsmessig forsvarlig pris har blant annet vært sett på som en pris som bidrar til å 
realisere målene i landbrukspolitikken. Dette gjelder blant annet mål om å sikre aktive 
yrkesutøvere adgang til næringen, og legge til rette for eierskap til landbrukseiendom som gir 
grunnlag for langsiktig god ressursforvaltning. Det er også et mål å legge til rette for 
inntektsmuligheter og sosiale forhold som skaper stabile heltids- og deltidsarbeidsplasser i 
landbruket. 
 
Det har vært lagt til grunn at skal de landbrukspolitiske målene nås, må prisnivået på 
landbrukseiendom 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. Prisen må kunne holdes på et slikt nivå at den gir 
muligheter for en brukbar økonomi også for de som skal overta landbrukseiendommen. 
 
 
Hvorfor oppheve priskontrollen 
Når departementet i punkt 5.9 foreslår å oppheve reglene om priskontroll, skyldes det at 
priskontrollen er en hemsko for omsetningen av landbrukseiendommer. Den fører til et 
vesentlig samfunnsøkonomisk tap fordi den demper investeringslysten hos eksisterende 
eiere og hindrer tilførsel av kapital og kompetanse fra betalingsvillige nye eiere.        
 
Priskontrollen er videre en inngripende ordning i forhold til eierens rett til å råde over 
eiendommen sin. Dessuten er priskontrollens regler kompliserte og vanskelige å forholde 
seg til for så vel partene som konsesjonsmyndighetene. Det er en krevende ordning som 
ikke står i forhold det en oppnår. En oppheving av priskontrollen vil frigi ressurser til andre 
oppgaver i kommunene. 
 
Styrke eiendomsretten  
Norsk landbruk har en sterk tilknytning til verdier som blant annet respekten for privat 
eiendomsrett. Eiendomsretten er en grunnleggende rettighet. 
  
Priskontrollen er et inngrep i eierens råderett over egen fast eiendom og råderetten til 
partene i et kjøpsforhold. Ved å oppheve priskontrollen får partene større frihet til selv å 
bestemme prisen på eiendommen som skal overdras. Departementet vil ved å oppheve 
priskontrollen styrke bondens rett til fritt å disponere sin egen eiendom. Denne avtalefriheten 
vil ikke kunne føre til en uforsvarlig prisutvikling. Partenes syn på pris vil gjenspeile hva som 
er en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. 
  
Departementet mener dessuten at ordningen kan framstå som urimelig. En viser til at etter 
gjeldende regler er de fleste overdragelser av landbrukseiendommer unntatt priskontroll. Det 
kan virke urimelig med priskontroll for de relativt få som omfattes av kontrollen. 
 
Priskontrollen virker hemmende på omsetningen av landbrukseiendommer 
Departementet mener priskontrollen generelt kan virke hemmende på omsetningen av 
konsesjonspliktige landbrukseiendommer. Den har bidratt til at mange venter med å selge 
fordi de ikke forventer å få det de synes eiendommen er verdt. Priskontrollen har også bidratt 



 

til et redusert tilbud om kjøp av leid jord som tilleggsareal. Ved å oppheve priskontrollen 
bidrar en til økt omsetning. Landbruket trenger økt kapitaltilgang og bedre rekruttering. 
 
Det er i perioden fra 2001 til 2012 gjort endringer i eiendomslovgivningen med sikte på å 
stimulere til økt omsetning. En har ikke sett at de forholdsvis små endringene i 
retningslinjene for priskontrollen som har skjedd de siste årene har hatt noen innvirkning på 
omsetningen. Det er derfor grunn til å tro at prisreguleringen må fullstendig vekk for at det 
skal bli noen effekt på omsetningen. 
  
I sentrale områder, hvor prisene på boligeiendom er høye, kan det for enkelte være 
vanskelig å kjøpe seg en ny bolig. Det vil også være tilfelle dersom konsesjonsprisen på 
landbrukseiendommen som de evt. er avhengige av å selge, ligger langt under prisen på 
boliger. De kan da velge å bli sittende med landbrukseiendommen og bli boende der. 
  
Øke investeringslysten  
Eiere av landbrukseiendom, særlig de som ikke har noen barn som skal overta, vil i mange 
tilfeller ikke være innstilt på å foreta investeringer som ikke kan påregnes avspeilet i den pris 
konsesjonsmyndighetene vil godta ved et senere salg. Priskontrollen innebærer et vesentlig 
samfunnsøkonomisk tap fordi den demper investeringslysten hos eksisterende eiere og 
hindrer tilførsel av kapital og kompetanse fra betalingsvillige nye eiere. 
  
Rekruttering og leiejord  
Et godt landbruk er avhengig av et velfungerende marked for omsetning av 
landbrukseiendom. Et velfungerende marked vil gjøre det lettere å komme inn i næringen for 
de som vil satse på landbruk, og de som trenger tilleggsjord kan få kjøpt areal for å styrke 
bruke sitt. Opphevelse av priskontrollen vil bidra til at aktive landbruksinteresserte kan få 
overta landbrukseiendom. Dette vil kunne bidra til en langsiktig god ressursforvaltning. 
 
Hensiktsmessighet og forholdsmessighet  
Det er et viktig mål for regjeringen å oppheve regler som i unødig grad hindrer omsetningen 
av landbrukseiendom. 
 
Priskontrollen er et slikt hinder, og den virker dessuten ikke etter hensikten. Gjeldende 
ordning med priskontroll er komplisert og en har i praksis sett at mange eiere og kjøpere har 
måttet bruke mye tid og penger på å få gjennomført kjøpet. Også konsesjonsmyndighetene 
må bruke mye ressurser på en kontroll som har liten betydning for prisutviklingen vedrørende 
fast eiendom. 
 
Departementet peker dessuten på at andre forhold må formodes å påvirke prisutviklingen 
mer enn priskontrollen, se punkt 3, og at de forholdene formodentlig er viktigere for 
prisutviklingen enn priskontrollen. 
  
Tvangssalg  
En konsekvens av at priskontrollen på landbrukseiendommer oppheves er at ordningen med 
å avgi uttalelse om høyeste pris faller bort. Ved tvangssalg av konsesjonspliktige 
landbrukseiendommer vil det ikke lenger være nødvendig å avklare høyeste lovlige pris etter 
reglene i tvangsfullbyrdelsesloven § 11-44. 
 
Dette vil være en forenkling av regelverket og lette arbeidet for namsmyndighetene. Det 
innebærer at en kan gjennomføre tvangssalget raskere enn i dag og det er en fordel for 
partene. Dette vil også frigjøre noen ressurser i kommune og fylke. 
 
 
ALTERNATIVE VEDTAK 
 
Et tilleggspunkt til rådmannens forslag til vedtak kan være:  



 

 Det må vurderes om grensen for tillegg for boverdi bør økes ytterligere ut over kr 1,5 
mill. og om reglene for tillegg i prisen ved salg som tilleggsjord kan tillates høyere enn 
maksimalt 50 %. 

 
Et alternativ til rådmannens forslag kan være: 
Det anbefales at konsesjonsloven endres i tråd med regjeringens forslag om å fjerne lovens 
§ 9 første ledd nr.1 om priskontroll. 
 
 
VURDERINGER 
Priskontrollen er i dag begrenset til eiendommer som kan gi grunnlag for drift av 
næringsmessig karakter. Store «boligeiendommer» er holdt utenom. For 
landbrukseiendommene som fortsatt har priskontroll, gjelder at det skal vurderes «om den 
avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling» på denne typen 
eiendommer. I denne vurderingen ligger i dag at eiendommens pris skal vurderes ut fra 
bygningenes kostnadsverdi (gjenanskaffelsesverdi) og avkastningsverdien (bruksverdien) av 
de produksjonsmessige ressursene. Det kan gis tillegg for boverdi og hvis eiendommen 
selges som tillegg til en annen landbrukseiendom. Ved saksbehandlingen skal det settes opp 
en oversikt over verdien av de forskjellige elementene i vurderingen. 
 
Det er vurderingen av «om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig 
prisutvikling» som ligger i priskontrollen som nå foreslås fjernet. I høringsnotatet sies det at 
fjerning av priskontrollen ikke vil medføre en uforsvarlig prisutvikling fordi: «Partenes syn på 
pris vil gjenspeile hva som er en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling.» Det konkluderes 
derfor med at bestemmelsen om en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling kan fjernes fra 
loven. 
 
For øvrig inneholder høringsnotatet en rekke synspunkter/påstander som ikke er 
dokumentert, men som vurderes å ha en politisk begrunnelse. 
 
At priskontrollen fører til at investeringer «ikke kan påregnes avspeilet i den pris 
konsesjonsmyndighetene vil godta ved et senere salg» vurderes det ikke å være dekning for. 
Av prisrundskrivet går det fram at: «Kostnadsverdi (nedskrevet gjenanskaffelsesverdi) på en 
bygning svarer til antatt nyanleggskostnad i dag for en tilsvarende bygning, korrigert for 
alder, størrelse, slitasje, vedlikehold og egnethet etter dagens normer og krav.»  Dette betyr 
at hvis du for eksempel bygger et bygg det ene året og selger dette bygget sammen med 
resten av eiendommen det neste, vil hele kostnaden ved bygget kunne gjenspeiles i den 
prisen som kan godtas.  
 
Under punkt 3, Andre forhold som påvirker prisutviklingen, sies det at prisvurderinger knyttet 
til salg i forbindelse med konsesjon ikke antas å påvirke prisen på landbrukseiendommer ved 
familieoverdragelser. Ut fra landbrukskontorets erfaring benyttes i stor grad prinsippene for 
verdisetting i prisrundskrivet også ved familieoverdragelser. I familier hvor det er flere barn 
som skal arve etter foreldre som har en gård, blir det ofte holdt en takst. Taksten blir holdt av 
personer som bruker reglene i prisrundskrivet som utgangspunkt for taksten. Det er ikke 
spørsmål om hvilken pris som kunne vært oppnådd ved fritt salg i markedet slik det vil bli 
hvis priskontrollen blir fjernet. I mange tilfeller vil arvinger se muligheten til en større arv i en 
situasjon uten priskontroll slik at prisen også vil gå opp ved familieoverdragelser. 
 
I høringsnotatet sies det at ved familieoverdragelser vil kjøpesummen «ofte bli bestemt ut fra 
at den som overtar skal ha råd til å være eier.» Dette er også en del av begrunnelsen for 
dagens priskontroll. Av høringsnotatet går det videre fram at: «Det er også et mål å legge til 
rette for inntektsmuligheter og sosiale forhold som skaper stabile heltids- og 
deltidsarbeidsplasser i landbruket.» Oppheving av priskontrollen vurderes å bidra til å fjerne 
dette hensynet, også ved familieoverdragelser. En høyere pris vurderes ikke å gi bedre 
inntektsmuligheter og skape stabile heltids- og deltidsarbeidsplasser. 



 

 
Det hevdes at priskontrollen «fører til et vesentlig samfunnsøkonomisk tap fordi den demper 
investeringslysten hos eksisterende eiere og hindrer tilførsel av kapital og kompetanse fra 
betalingsvillige nye eiere.» Det kan føres argumenter for det motsatte: Hvis du som kjøper av 
en landbrukseiendom, må gi svært mye for den, vil du ha mindre økonomisk styrke til å 
foreta ytterligere investeringer. En høy kjøpesum vil gi dårligere økonomisk resultat på grunn 
av høyt rentekrav på kapitalen og gi mindre overskudd til investeringer. 
 
Hvis kjøpesummen ikke skal avspeile avkastningsmulighetene slik dagens regler om 
priskontroll sier, vil en del av kjøpesummen ikke kunne gi normal forrentning hvis prisen 
stiger ved fjerning av priskontrollen. Økningen i kravet til kapital vurderes å føre til en økning i 
tilførsel av kapital som ikke kommer fra overskudd i landbruket. At man kobler kompetanse 
innen landbruksdrift til betalingsvillige nye eiere uten landbruksbakgrunn synes lite 
gjennomtenkt. 
 
Samfunnet har mange regler som begrenser eiendomsretten. Dette gjøres for å sikre viktige 
samfunnsinteresser. I landbruket har vi blant annet bestemmelser om jordvern og om 
driveplikt for dyrka jord. Skogeiere har pålegg om at hogstflater i skog skal plantes til. De 
som driver landbruk i dag, vurderes å ha forståelse for at prisen på landbrukseiendommer 
må stå i forhold til det som bygningene er verdt og til avkastningsmuligheten på jord og skog, 
det vil si til det som ligger i nåværende priskontroll. Priskontrollen vurderes da ikke som et 
vesentlig inngrep i eiendomsretten. 
 
Det ligger i hele tanken bak fjerning av priskontrollen at prisene på landbrukseiendommer vil 
gå opp. Ved arveoppgjør i familiene vil en prisstigning på landbrukseiendommer innebære at 
arvingene vil få et større beløp enn tidligere. Dette er kapital som vil gå ut av landbruket og 
være det motsatte av tilførsel av kapital. 
 
Det er gjennomført store endringer i priskontrollen siden 2001. Nå kan det gis et tillegg for 
boverdi på inntil kr 1,5 mill. Dette gir åpning for å tilpasse prisen på våningshuset til det som 
ville vært prisen hvis våningshuset var blitt solgt som en fritt omsettelig enebolig i området. 
Tillegget vurderes å være høyt nok til å dekke opp gapet mellom kostnadsverdien beregnet 
ved priskontrollen og full verdi som bolig.  Andre tiltak som er gjort for å stimulere til 
omsetning av landbrukseiendommer er at det nå ikke foretas priskontroll på bebygde, 
konsesjonspliktige eiendommer som selges for under kr 2,5 mill. Det er også åpnet for inntil 
50 % overpris på jord og skog ved salg som tillegg til andre eiendommer. I Larvik er det 
akseptert priser på dyrka jord opp til kr 12 000 pr dekar i slike tilfeller. I 2004 ble 
kapitaliseringsrentefoten endret fra 7 % til 4 %. Dette førte til at akseptabel pris ved 
priskontrollen steig med 75 %. Jord som før endringen kunne aksepteres med en pris på  
kr 4 000 pr dekar, kunne etter endringen av kapitaliseringsrentefoten aksepteres med en pris 
på kr 7 000 pr dekar.  
 
Disse endringene i retningslinjene for priskontrollen som er gjort siden 2001, kalles i 
høringsnotatet for «forholdsvis små». Videre sies det at en ikke har sett at disse endringene i 
retningslinjene for priskontrollen har hatt noen innvirkning på omsetningen. «Det er derfor 
grunn til å tro at prisreguleringen må fullstendig vekk for at det skal bli noen effekt på 
omsetningen.» At en så stor endring som det i realiteten har vært, ikke har ført til endring i 
omsetningen av landbrukseiendommer vurderes å vise at det ikke er prisen som er 
avgjørende for omsetningen. En ytterligere økning i prisen anses heller ikke å føre til en 
vesentlig større økning i omsetningen av landbrukseiendommer. 
 
Det forhold at enkelte som ønsker å selge en landbrukseiendom, opplever det som vanskelig 
å kjøpe en ny bolig på grunn av høy pris, behøver ikke skyldes at det er priskontroll på 
landbrukseiendommer slik det antydes i rundskrivet. Prisforskjellen har som regel årsak i ulik 
standard på boligene, ulik størrelse og at en bolig langt på landet ikke er så attraktiv som en 
sentralt beliggende bolig. 
 



 

En høyere pris på en landbrukseiendom som følge av oppheving av priskontrollen, vil ikke 
gjøre det lettere for landbruksinteresserte å overta eiendommer. En høy pris vil gjøre at 
interessen går ned. Det er en kjensgjerning at lønnsomheten i landbruket er dårlig, spesielt 
er godtgjørelse pr time svært lav i sammenligning med andre yrker. En høy pris på 
eiendommen vil gi enda dårligere lønnsomhet for de som kjøper en landbrukseiendom da 
rentekravet blir høyere. En høy pris vil også ekskludere kjøpere, og særlig yngre, fordi de 
ikke klarer å reise nok egenkapital. 
 
Det samme gjelder for tilleggsjord. Det vil bli mindre attraktivt å kjøpe tilleggsjord fordi den 
blir dyrere. I dag er det mange som ikke er interessert i å kjøpe tilleggsjord fordi den koster 
mye og fordi utsiktene for lønnsomheten i landbruket vurderes som usikker. Mange synes 
det er enklere å drive på leid jord som en kan slutte å leie den dagen økonomien i landbruket 
blir for dårlig. De opplever at en 10-årig jordleieavtale er godt nok som sikkerhet for 
produksjonen. 
 
Det er i dag fri prisdannelse på den årlige leien ved leie av jord. Prisen på leiejord skal da i 
teorien avspeile økonomien i de forskjellige produksjonene. Det er også slik vi ser det i 
praksis. Kortsiktige leieavtaler i produksjoner som krever vekstskifte og har stor omsetning pr 
dekar, som grønnsaker, gir grunnlag for å betale vesentlig mer i jordleie enn innenfor f. eks. 
kornproduksjon. Av statistikk fra SLF går det fram at god jord til kornproduksjon i 
gjennomsnitt leies for kr 310 pr dekar på landsplan. Hvis du lånefinansierer kjøp av jord til 
4,1 % rente, kan du gi ca. kr. 7 500 pr dekar og vil da få en tilsvarende kapitalkostnad som 
jordleie. Hvis du må gi kr 10 000 pr dekar vil du tilsvarende får en kapitalkostnad på kr. 410 
pr dekar. Ettersom det i dag er fri prisdannelse på jordleie, vil en økning av prisen ved kjøp 
av jord uten at jordleieprisen går opp, føre til mindre interesse for jordkjøp. Sammenlignet 
med leie av jord vil det ved kjøp også måtte vurderes hvordan kjøpet virker på likviditeten 
fordi kjøp binder opp kapital, og utsiktene for prisutviklingen på jord framover må også 
vurderes. 
 
 
Statistikk for saksbehandling av konsesjonssaker med prisvurdering i Larvik: 
Det er i perioden 2008 til 2013 behandlet 55 konsesjonssaker for kjøp av landbrukseiendom 
med prisvurdering. Av disse ble prisen ikke akseptert fordi den var for høy i 4 saker. I to av 
disse sakene ble prisen satt ned i tråd med prisvurderingen og i 2 saker ble vedtaket 
påklaget og gikk til politisk behandling. 
 
I forbindelse med tvangssalg av konsesjonspliktige landbrukseiendommer er det siden 2003 
gitt 2 prisvurderinger. Dette er en bindende uttalelse om høyeste pris som vil ble godkjent. 
Ved det ene tvangssalget ble maksimumsprisen nådd, mens ved det andre ble eiendommen 
solgt under makspris.  
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