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MELDING OM POLITISK VEDTAK:
HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE KONSESJONSLOVEN OG BOPLIKTEN

Vi viser til høringsbrev og notat datert 15.10.2014 og kan opplyse at formannskapet i Søndre
Land kommune i møte den 16.12.14, saksnr 154/14 vedtok følgende:

Formannskapet i Søndre Land kommune vedtar å avgi følgende høringsuttalelse:

«Søndre Land kommune viser til saksutredningen og mener at konsesjonslovgivningen
utgjør en integrert del av et samletjuridisk og økonomisk rammeverkfor
landbrukssektoren i Norge, utviklet gjennom lang tid. Søndre Land kommune mener
denne lovgivningen speiler grunnleggende og stort sett omforente holdninger i
næringen så vel som i befolkningen ellers til hvordan landbruksnæringen skal se ut og
utvikle seg videre. Søndre Land kommune mener at et så vidt radikalt endringsforslag
burde byggepå en mer omfattende og helhetlig utredning av rammevilkårenefor
landbruket i Norge. I en slik utredning hører også globale utviklingstrekk og status, og
erfaringerfra utenlandsk landbrukslovgivning inn.

Søndre Land kommune støtter målene som departementet skissererfor næringen:
Styrket grunneierrett, økt verdiskapning, kostnadseffektiv matproduksjon, høy
selvforsyning, og å ta varepå god matjord, men kan ikke se at opphevelse av
konsesjonslovgivningen slik begrunnelsenforeligger, understøtter disse målene.

Søndre Land kommune vil ogsåpeke på at en modernisering av konsesjonsloven kan
være et godt alternativ».

Med vennlig hilsen
Søndre Land kommune

Einar Struksnæs
Skogbrukssjef

Adresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnummer:
Hovsbakken 1, 2860 Hov 61 12 64 00 61 12 64 21 2075 08 01995 961 381 630
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Innstillin til vedtak:
&&& Sett inn innstillingen under &&&

Formannskapeti SøndreLand kommunevedtar å avgi følgendehøringsuttalelse:

SøndreLand kommuneviser til saksutredningenog mener at konsesjonslovgivningenutgjør
en integrertdel av et samletjuridisk og økonomiskrammeverkfor landbrukssektoreni Norge,
utviklet gjennomlang tid. SøndreLand kommunemener denne lovgivningenspeiler
grunnleggendeog stort sett omforenteholdninger i næringen så vel som i befolkningenellers
til hvordan landbruksnæringenskal se ut og utvikle seg videre. SøndreLand kommunemener
at et så vidt radikalt endringsforslagburde byggepå en mer omfattendeog helhetligutredning
av rammevilkårenefor landbruket i Norge. 1en slik utredninghører også globale
utviklingstrekkog status, og erfaringerfra utenlandsk landbrukslovgivninginn.

SøndreLandkommune støtter målene som departementetskissererfor næringen: Styrket
grunneierrett,økt verdiskapning,kostnadseffektivmatproduksjon,høy selvforsyning,og å ta
vare på god matjord,men kan ikke se at opphevelseav konsesjonslovgivningenslik
begrunnelsenforeligger,understøtterdisse målene.

SøndreLandkommunevil også peke på at en modemiseringav konsesjonslovenkan være et
godt alternativ.

&&& Sett inn innstillingen over &&&

&&& Sett inn saksutredningen under &&&
Vedlegg:
Høringsnotatfra Landbruks-og matdepartementet15.10.2014

Bakgrunn:
Landbruks-og matdepartementethar i brev datert 15.10.2014varslet at departementet
foreslår å oppheve lov 28. november2003 om konsesjonved erverv av fast eiendom
(konsesjonsloven)mv., samt å oppheve enkeltebestemmelseri lov 28.juni 1974om
odelsrettenog åsetesretten(odelslova)som omhandlerboplikt.
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Forslaget innebærer at erverv av fast eiendom ikke lenger vil være betinget av tillatelse

(konsesjon) fra det offentlige og at det heller ikke vil være boplikt ved erverv av

landbrukseiendom. Reglene om boplikt etter odelsloven foreslås også opphevet fordi reglene

må ses i sammenheng. Konsesjonsloven og boplikten foreslås opphevet uten å bli erstattet av

andre regler.

Forslaget innebærer at erverv av fast eiendom ikke lenger vil være betinget av tillatelse

(konsesjon) fra det offentlige. Forslaget styrker den den private eiendomsretten, og gjør det

enklere å få omsatt eiendom mellom private.

Gjeldende lovgivning og rett
Gjeldende konsesjonslov har til formål, jf. § 1 «..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, bl.a for å tilgodese:

framtidige generasjoners behov

landbruksnæringen

behovet for utbyggingsgrunn

hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser ogfrilufisinteresser

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.

Bebygde landbrukseiendommer med mer enn 25 daa dyrket mark eller med et totalareal over

100 daa er konsesjonspliktige, mens eiendommer under disse arealgrensene er konsesjonsfrie.

Konsesjonspliktige er også ubebygde eiendommer og arealer over 2 daa som ikke er regulert

til andre formål enn LNF (landbruk, natur og friluftsliv).

Konsesjonsfrihet kan også oppstå som følge av nært slektskap.

Boplikt oppstår på landbrukseiendommer med mer enn 25 daa dyrket mark eller mer enn 500

daa produktiv skog.

§ 9 berører forhold av betydning for at konsesjon skal gis, og lyder:

«Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til

landbruksformål skal det legges særlig vekt på:
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I. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,

om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,

om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,

om erververen anses skikket til å drive eiendommen,

om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.

Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i

eiendommen, eller antallet sameiere økes.

Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på hensynet til

dem som har yrket sitt i landbruket.

Første ledd nr. 1 og 4 gjelder ikke sak der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon

fordi de ikke skal oppftlle boplikten etter § 5 annet ledd. I slik sak skal det i tillegg til første

ledd nr. 2, 3 og 5 blant annet legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og

husforhold. Søkerens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt

som et korrigerende moment.»

§ 11hjemler adgangtil å sette vilkår for konsesjon:
«Konsesjon etter loven kan gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av

hensyn til deformål loven skal fremme. Det kan lempes på vilkårene etter søknad.

Kongen skal utfra hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap ta

stilling til om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, og om boplikten skal være en personlig

plikt for eier.»

Landbruks- og matdepartementets vurdering av behovet for å oppheve konsesjonsloven
Departementetviser til en rekke undersøkelserom hvilke virkninger landbrukslovgivningen
kan ha, men peker på at det er vanskeligå peke på og isolereen bestemt regel og konkludere
sikkert om alle virkningeneav den. Lovgivningenutgjør i stor grad et samlet rammeverk.Det
pekes også på at forhold som økonomien i landbruketog de følelsesmessigebåndenemange
eiere og familierhar for eiendommenkan ha vel si mye si som lovgivningen.

Til grunn for forslaget ligger målene i regjeringenspolitiske plattform—Sundvollen-
plattformen,der det er lagt opp til vesentligeendringernår det gjelder reglene om fast
eiendom:

- Eiendomsrettener en grunnleggenderett som bør styrkes.Den enkelte bonde skal gis
større råderett over egen eiendom i tråd med egne valg og prioriteringer.
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Gjennomføreforenklingeri landbrukssektoren,herunderreduksjon,moderniseringog
effektiviseringav landbruksbyråkratiet.
Effektiviseremarkedet for omsetningav landbrukseiendommerved å fjerne
konsesjonslovensom begrenserselgersvilje til å selge.
Et mer effektivtmarked for landbrukseiendommervil bedre rekrutteringentil
næringen.
Markedsbegrensningerkan gjøre det vanskelig for aktive næringsutøvereå kjøpe
tilleggsjordnoe som svekkermuligheter for effektivog rasjonell landbruksdrift.
Gjeldendebestemmelserkan også dempe investeringslysten.

Det pekes på behovet for å produseremer mat i et globaltperspektivog for å øke
avvirkningeni skogbruket.Det gjør det viktig å stimuleretil investeringerog andre tiltak
som kan bedre driftenpå landbrukseiendommer. Departementetmener
eiendomslovgivningeni landbruketstår i motstrid til denne utfordringenved at denne
leggerbetydeligebegrensningerpå eierens disposisjonerover sin egen eiendom.At eier
av landbrukseiendomikke uten videre kan selge til hvem han vil, at det legges
begrensningerpå prisen og at det er bopliktpå eiendom,er eksemplerpå dette.

Det er behov for et velfungerendemarked for omsetningav landbrukseiendommerfor å
øke omsetningenav eiendommerutenom nær familie og odelsberettigede.Dette gjør det
lettereå komme inn i næringen for den som vil satse på landbrukeller som trenger
tilleggsjord.

Departementetleggertil grunn at reglene om konsesjonspliktkan begrense selgersvilje til
å leggeeiendommenut på salg. Boplikt fører dessutentil at noen kjøperevegrer seg for
kjøp, særligpå eiendommersom ligger langt fra tettsteder med muligheter for
arbeidsinntekterutenom garden.Boplikt kan også medføre at selgereventer med å selge
fordi de ikke tror de kan få den prisen de mener eiendommener verdt. Departementet
antar derfor at regleneom boplikt har en prisdempendeeffekt i områderdet er lite
attraktivtå bo. Denne prisdempendeeffektenav bopliktenantas også å medføreat
investeringeri landbruketi liten grad reflekteres i prisen ved et senere salg av
eiendommen.Bopliktendemperpå denne måten investeringslystenhos eksisterendeeiere.

Høringsnotatetviser også til at dagenskonsesjonslovgivningbinder opp ressurserbåde for
private og offentligeaktører gjennomegenerklæringerog konsesjonsbehandling.
Usikkerhetom utfall har også uheldigekonsekvenserfor kjøper og selger,og
ressursbrukenkan i enkelte sakerbli stor gjennomklagebehandlingog eventuelt i
rettsapparatet.
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Departementetmener videre at plan- og bygningslovenogjordloven i all hovedsak
ivaretarde sammehensynenesom konsesjonslovenidet de alle omhandlerbruk og vern
av fast eiendom.

Viderevises det til at unntakenefra konsesjonsplikter så mange at det i seg selv er et
argumentfor å oppheve loven. Dessutenviser kommunenespraksis at det er få avslagpå
konsesjon,hvilket tyder på at kommuneneikke mener det er behov for å gripe inn i
frivilligeavtaler med bruk av virkemidlenei konsesjonsloven.På den andre siden anfører
departementetat man ikke kan se bort fra at konsesjonslovenhar virkning for
omsetningenfordi reglene finnes.Konsesjonsbestemmelseneleggerpremisser som
aktørenetilpasser seg, derav også fa avslag i kommunene.

Når det gjelder behov for vern om landbrukets produksjonsarealer mener man dette
sikres i dag i all hovedsakgjennomreglene i plan- og bygningslovenog bestemmelsene
om omdisponeringog deling i jordloven. Det vises til at plan- og bygningslovenog
jordloven i et historiskperspektiver styrket som redskap for å oppnå et effektivtvern om
landbruketsproduksjonsarealer.Regleneom driveplikt i jordloven bidrar i sammeretning.

Departementetsier det er uheldig å opprettholderegler om boplikt. Departementetlegger
til grunn at det er en rekke andre forholdenn bopliktenog praktiseringenav den som har
innvirkningpå hvor den enkeltevelger å bosette seg. Eksemplerer mulighetenfor arbeid
utenfor bruket og eierens ofte sterke kulturelle og følelsesmessigebånd til
landbrukseiendommen.

Departementetviser til forskningsresultatersom samlet sett viser at det er et åpent
spørsmålom reglene om boplikt virker. Til tross for reglene om boplikt står ca 30.800
landbrukseiendommerubebodd.

Departementetproblematisererden situasjonensom kan oppstå ved bortfall av boplikt at
eier da både kan leie ut boligen ogjorda. Det kan medføreat flere enn i dag får et passivt
forholdtil den landbrukseiendommende eier. Man har likevel ingen grunn til å tro at en
slik utvikling er påregneligfor et stort antall landbrukseiendommer.Det vises da til
eierens følelser for eiendommener overordnetlovgivningen.

Høringsnotatetberører også forskriftom nedsatt konsesjonsgrense.Dette omtales ikke her
da det ikke er innført slik forskrift i SøndreLand kommuneog det heller ikke synes
relevanthos oss å innføre det.

SøndreLandkommune side 5



7 SØNDRE LAND KOMMUNE

Høringsnotatethar vært diskutert i landbruksnettverketfor kommunenefor Hadelandog
Gjøvikregionen.Disse kommuneneslandbruksrådgiverevar alle til dels kritiske til
departementetsforslag.

Rådmannens vurdering av departementets begrunnelse for og forslag til oppheving
av konsesjonsloven og boplikt
Departementetshøringsforslagoppfattes som et radikalt forslagder en full opphevelseav
konsesjonspliktog boplikt innebærerat eiendomslovgivningeni landbruketliberaliseres
kraftig. Rådmannener enig i målene som Landbruks-og matdepartementetskissererfor
landbruketog også i mange av de utfordringerdepartementetpeker på at
landbruksnæringenstår ovenfor,men er usikker på om f.jerningav konsesjonslovenog
bopliktener rett virkemiddelfor å adresseredisse. Vurderingenav dagens lovgivningog
begrunnelsenfor endringersynesogså å mangle flere viktige perspektiver.

1. Konsesjonslovens historiske begrunnelse. Er den relevant i dag?
Konsesjonslovgivningeni Norge ble innført i begynnelsenav forrigeårhundrefordi
naturressursersom fossefallog skog mv stod i fare for å bli ervervetav utenlandskkapital
og at man fryktetutenlandskrovdrift og spekulasjon.Etter hvert ble hovedsiktemåletå
fremmeen utnyttelseav eiendommenesom var til størst mulig gagn for samfunnet.
Dermed fikk konsesjonslovenemer preg av å være generellereguleringsloversom skulle
sikre at landetsnaturrikdommerkom hele samfunnettil gode. Dette i en tid hvor det
mangletkapitalpå norske hender og samfunnetstod foran en industrialiseringbasert på
utnyttelseav naturressursene.Det ble derforviktig for samfunnetat eierskapettil
naturrikdommeneforblepå norske hender slik at verdiskapningensom industrialiseringen
medførte,kom befolkningenog felleskapettil gode. Dennetankegangenla også
grunnlagetfor utviklingenav vårt modernevelferdssamfunn.

Den økonomiskesituasjoneni Norge er i dagens situasjonganskeannerledes,men det er
også likhetspunktersom kan begrunnebehov for fortsattpolitisk styringav
eiendomsmarkedeti landbruket.Råvarenesnegativeprisutviklingover tid kombinertmed
det særnorskepris- og kostnadsnivåetbidrar til marginaliseringav mange gårdsbrukog
skogeiendommer.Behovet for større enheter og strukturrasjonaliseringer stort, kanskje
spesielt i skogbruketder man ikke har hatt sammemuligheter som ijordbruket til å utvide
driftsgrunnlagetsitt gjennomleiejord.

Samtidigforegåren utviklingder utenlandske investorerog pensjonsfondser på
investeringeri jord- og skogbruksom særs gode og trygge investeringsobjekteri en tid
med svakevekstutsikter i den vestlige verden, høy offentligog privat gjeld og svake
avkastningsrateri tradisjonellefinansaktiva.I Danmarkhar pensjonsfondervervet
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landbrukseiendommersom leies ut til bønder og der fondetseiere er garanterten
avkastningsom er svært konkurransedyktigi dagens finansmarkeder.Denne utviklingen,
sammenmed avviklingav eiendomslovgivningeni landbruket,vil kunne medføre at
prisene på fast eiendom i jord- og skogbruketøker til nivåer som landbruksbasert
utnyttelseav eiendommenikke kan forsvare.Eiendomsmarkedeti landbruket,og spesielt
den mest attraktivedelen av dette, kan på denne måten bli vanskeligtilgjengeligfor andre
enn kapitalsterkeeiere som kan ha et annet primærfokusenn landbruksdrift.Det være seg
kapitalplassering,utbygging,adgangtil eksklusivjakt, attraktivebosteder og fritid.

Det synesuklart om økte eiendomsprisersom følge av liberaliseringav
eiendomsmarkedetvil fremme strukturrasjonaliseringpå noen bedre måte enn dagens
virkemidler i konsesjonsloven.

Departementetshøringsutkastberører ikke disse problemstillingene.

Eiendomslovgivningen i andre land.
Norge er ikke et unntakslandnår det gjelderreguleringav eiendomsmarkedeti
landbruket:
Konsesjonsplikt:Tyskland,Østerrike,Ungarn,Tsjekkia,Bulgaria,Romania,Estland
Priskontroll:Tyskland,Sveits,Østerrike,Ungarn,Frankrike,Belgia
Forkjøpsrett:Tyskland,Østerrike,Ungarn,Frankrike,Belgia

Også i Sverigeer det ulike bestemmelseravhengigav beliggenhet.Det er begrensningeri
adgangentil juridiske personer (aksjeselskapmv) for å erverve landbrukseiendommerog
slike selskapermå søke tillatelse. Det er også bestemmelserom at innenbygdsboendei
glesbygdsområderikke trenger tillatelse til erverv og at naboeiendomkan ervervesuten å
søke tillatelse.

Departementethar ikke vurdert eiendomslovgivningenpå landbruksområdeti andre
europeiskeland og om det kan være lovgivning,regler og kunnskapher som kan ha
overføringsverditil norske forhold.

Rasjonelle driftsenheter og strukturrasjonalisering
Andre forholdvurderes som viktigereenn opphevingav konsesjonsloven,
prisbestemmelseneog boplikten:
- Forenklet fradelingved salg til naboeiendom
- Forenkleteller ingenkonsesjonspliktved salg til naboeiendom
- Lik skatt ved salg ut av familien som innen familien.
- Skattemessigeincentiverved salg til naboeiendommer
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Konsesjonslovgivningengir også kommuneneanledningtil å komme i dialog med selger
for på denne måten drive veiledning som i mange tilfeller bidrar til å finne løsningersom
støtteropp om nasjonalemål.

Større råderett og verdiskapning
Departementetpeker på at konsesjonsplikt,boplikt og prisbestemmelserbegrensereierens
råderett over eiendommenog at dette er et inngrep i den private eiendomsretten.
Konsesjonslovenangir først og fremst regler og begrensningerved erverv av
landbrukseiendomknyttet til boplikt og pris. Når det gjelderbruk og vern av
landbrukseiendommenleggerderimotkonsesjonslovenra begrensningerpå eierens
utnyttelseav eiendommen.Derimot er plan- og bygningsloven,naturmangfoldslovenog
rikspolitiskeretningslinjerpå en rekke områdereksemplerpå lovgivningsom begrenser
eierensråderett og frihet til å utnytte eiendommensressurser.

Prisbestemmelsene
Departementetmener prisreguleringenmedførertil at færre vil selgeog at det blir foretatt
færre investeringerfordi eier ikke kan forventeat disse vil kunne gjenspeilesi prisen.
Prisreguleringenhar sin begrunnelsei at:
- Holde kostnadeneved eiendomskjøppå et nivå som gjør bonden i stand til både å betale
ned på og leve av eiendommen.Det bidrar til å sikre rekrutteringentil næringen.

- For høye priser går ut over investeringsomfangeti teknologi,maskiner,mv
- Forhindreat høyepriser på eiendom slår ut i krav om økte priser på jordbruksvarer.
- Det er særlig rundt de størrebyene og i attraktiveboområderat prisnivåetkan bli
for høyt i forholdtil hva gårdensressurserkan gi i avkastning.

- Det er høyst uklart hvorvidt fri prisdannelsepå landbrukseiendommervil fremme
bruksrasjonaliseringgjennomøkt kjøp av tilleggsjordslik departementetargumenterer
for fordi prisnivåetblir for høyt. Troligvil omfangetav leiejordøke i stedet.

- Avviklingav prisreguleringenvil trolig løfte prisnivåetogså i overdragelserinnen
familien.

Boplikt
Departementetmener boplikt redusereromsetningenav landbrukseiendommerlangt fra
tettsteder der arbeidsmarkedeter vanskeligog at bopliktenhar en prisdempendeeffekt.
Dette kan også ha en dempendeeffektpå investeringsviljen.

Rådmannener enig i at bopliktenhar en del uheldigeeffekter som departementetpeker
på. På den andre siden reflektererbopliktinstituttetden allmenneoppfatningeni
landbruksbefolkningenat gardsbruki hovedsak skal bebos av eierne. Fjerningav
bopliktsregelenvil således ikke være i tråd med de kulturellenormer som eksisterer
innenfor landbruket.Bopliktsreglenebidrarpå denne måten til å understøttedet
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selveiendefamilielandbruketsom norm i Norge. Regleneom boplikt er også gradvis
liberaliserti takt med samfunnsutviklingenved at boplikten i dag først inntrefferfor
eiendommermed mer enn 25 daa dyrketmark eller mer enn 500 daa totalt areal.

Uten boplikt er det grunntil å forventemer avgang av dyrketmark pga fierneretilhørighet
til eiendom og bygdesamfunnog økt omsetningav landbrukseiendomsom feriested.

7. Eierform
Departementetvurderer ikke konsekvenserav at forslaget innebærerat nå også selskaper
med begrensetansvar (AS) kan erverve landbrukseiendom.

Rådmannenmener nåværenderetningslinjertil konsesjonslovenfortsatt er relevante for
eierformeni landbruket,jf. RundskrivM-2/2009om at det kan gis konsesjontil selskaper
med begrensetansvar,men at «Det er et nasjonalt mål at landbrukseiendommeri størst
mulig grad eies av fysiskepersoner som selv bebor og driver eiendommene,da dette har
vist seg å være en stabil og rasjonell driftsform.»

Sameierog selskapermed begrensetansvar kan få et fjernereforholdtil eiendommenog
driften av denne,der fokuspå kortsiktig avkastningtil eiernekan komme i konflikt med
langsiktigeforvaltningsmål.Ijordbruket reiser såkalt vertikal integrasjoni verdikjedene
problemstillingerom kryssendemålsettingerfor bedriftensulike forretningsområder.

Opphevingav konsesjonslovenvil mest sannsynligogså øke antall sameierog antall
sameierevil øke på den enkelte eiendom.

Erfaringer i Søndre Land
Kommunenbehandleranslagsvis8 —15konsesjonssakeri løpet av året, de fleste som
administrativevedtak etter delegasjonfra formannskapet.Etter at statens forkjøpsrettble
avviklethar kommunen i ingen tilfeller nektet konsesjoneller vurdertprisen for høy. I mange
tilfelle er det satt vilkår for konsesjonat eieren bosetter seg på eiendommen.Med unntak av
ett tilfelle de siste 10-15årene har konsesjonsvilkårom boplikt etter konsesjonslovenikke
blitt påklaget eller forsøkt endret av eier.

Kommunenhar også i ett tilfelle i en forespørselfra et skogsameieom dette sameietville få
innvilgetkonsesjon for omdanningtil AS gjort politisk vedtak om at slik konsesjonmest
sannsynligikke ville bli gitt. Det ble vist til presedensvirkningendette ville få for andre
skogsameieri SøndreLand som i alt utgjør ca 100.000daa produktiv i skog.Kommunen
fratar seg da mulig mulighetenfor all fremtidå kunne benyttevirkemidlerknyttet til viktige
samfunnshensyn,jf konsesjonslovens§ 1ved at konsesjonspliktenbortfaller for AS
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Det kan muligenstas til inntekt for at det ikke er behov for en særegenkonsesjonslovgivning
når alle får innvilgetkonsesjon likevel. Sannsynligviser sammenhengenheller slik at kjøpere
av landbrukseiendomtilpasser seg det regelverketsom finnes og det prisnivået som antas å
bli akseptert,når søknadom konsesjon fremmes.For skog synesprisbestemmelseneå speile
markedsprisenganskegodt.

Sammendrag - konklusjon
Konsesjonslovgivningenutgjør en integrertdel av et samletjuridisk og økonomisk
rammeverkfor landbrukssektoreni Norge, utviklet gjennomlang tid. Rådmannenmener
denne lovgivningenspeiler grunnleggendeog stort sett omforenteholdninger i næringen så
vel som i befolkningenellers til hvordan landbruksnæringenskal se ut og utvikle seg videre.
Rådmannenmener derfor at et så vidt radikalt endringsforslagburde byggepå en mer
omfattendeog helhetligutredningav rammevilkårenefor landbruket i Norge. I en slik
utredninghører også globale utviklingstrekkog status, og erfaringerfra utenlandsk
landbrukslovgivninginn.

Rådmannenstøttermålene som departementetskisserer for næringen: Styrketgrunneierrett,
økt verdiskapning,kostnadseffektivmatproduksjon,høy selvforsyning,og å ta vare på god
matjord, men kan ikke se at fierningav konsesjonslovgivningenunderstøtterdisse målene.

Rådmannenpeker på at en moderniseringav konsesjonslovenkan være et godt alternativ.
Departementethar ikke vurdert dette.

&&& Sett inn saksutredningen over &&&

Nils Hesthagen
Rådmann

Einar Struksnæs
saksbehandler
dato: 09.12.2014
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Saksprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 16.12.2014
Sak: 154/14

Resultat: Innstilling vedtatt

Arkivsak: 14/1650
Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE

KONSESJONSLOVEN OG BOPLIKTEN

Behandling:
Skogbrukssjef Einar Struksnæs møtte og orienterte om saken.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet i Søndre Land kommune vedtar å avgi følgende høringsuttalelse:

Søndre Land kommune viser til saksutredningen og mener at konsesjonslovgivningen utgjør
en integrert del av et samlet juridisk og økonomisk rammeverk for landbrukssektoren i Norge,
utviklet gjennom lang tid. Søndre Land kommune mener denne lovgivningen speiler
grunnleggende og stort sett omforente holdninger i næringen så vel som i befolkningen ellers
til hvordan landbruksnæringen skal se ut og utvikle seg videre. Søndre Land kommune mener
at et så vidt radikalt endringsforslag burde bygge på en mer omfattende og helhetlig utredning
av rammevilkårene for landbruket i Norge. I en slik utredning hører også globale
utviklingstrekk og status, og erfaringer fra utenlandsk landbrukslovgivning inn.

Søndre Land kommune støtter målene som departementet skisserer for næringen: Styrket
grunneierrett, økt verdiskapning, kostnadseffektiv matproduksjon, høy selvforsyning, og å ta
vare på god matjord, men kan ikke se at opphevelse av konsesjonslovgivningen slik
begrunnelsen foreligger, understøtter disse målene.

Søndre Land kommune vil også peke på at en modernisering av konsesjonsloven kan være et
godt alternativ.

Postadresse: Besøksadresse:
Hovsbakken 1 Hovsbakken 1 Telefon:
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