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Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikt 

Kommunestyrets behandling i møte 11.12.2014: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  
 
Formannskapets behandling i møte 11.11.2014: 
Tilleggsforslag fra formannskapet: 
For Leka kommune vil det være svært negativt å oppheve konsesjonsloven og boplikten. Det er 
svært viktig både for sysselsettingen og bosettingen i kommunen at konsesjonsloven og 
boplikten videreføres.  
 
Landbruket og kommunen er bærebjelken og største arbeidsplass i Leka.  
Til sammen er dette grunnlaget for ny næring og utviklingsarbeidet i området – som f.eks. 
reiseliv. Norge er et land med store avstander, små og store arealer – som er spredt over hele 
landet, og vi vet at det vil bli vanskeligere å skaffe mat til verdens befolkning i fremtiden.  
Skal vi drive videre den arven som forfedrene har overført til oss – må det bo folk der: Et 
levende landskap i hele landet har en politisk vært enige om at er rett, og det har vi sikret så 
langt med boplikten og konsesjonsloven.  
Tas disse bort åpnes det for storkapitalen og en annen driftsform, hvor vi ikke vil kunne drive 
lønnsomt nok over hele landet og holde arealene i hevd på forskjellige bruksstørrelser lenger.  
Vi ser mange eksempler i næringslivet på nedleggelser fordi lønnsomheten ikke er stor nok. 
Fraflytting fra distriktene og sentralisering er allerede et problem for Norge. Boplikten og andre 
virkemidler må styre utviklingen og ikke kapitalkreftene.  
 
Dagens velferd og infrastruktur i hele landet gir muligheter til videreutvikling innen andre 
næringer, havbruk, fiskeri, energi, olje, gass, vind og vannkraft – det skjer i distriktene, men er 
like viktig for både by og land.  
 
Landbruket er dermed fremdeles viktig for hele landet og her er det nødvendig å tenke 
langsiktig, vi skrer vel best rekruttering ved å beholde konsesjonsloven og boplikten.  
 

Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra formannskapet enstemmig tilrådt.  
 
Rådmannens innstilling: 
Leka kommune fraråder at konsesjonsloven og boplikten blir opphevet.  

 
VEDTAK: 
Leka kommune fraråder at konsesjonsloven og boplikten blir opphevet.  
 
For Leka kommune vil det være svært negativt å oppheve konsesjonsloven og boplikten. Det er 
svært viktig både for sysselsettingen og bosettingen i kommunen at konsesjonsloven og 
boplikten videreføres.  



 
Landbruket og kommunen er bærebjelken og største arbeidsplass i Leka.  
Til sammen er dette grunnlaget for ny næring og utviklingsarbeidet i området – som f.eks. 
reiseliv. Norge er et land med store avstander, små og store arealer – som er spredt over hele 
landet, og vi vet at det vil bli vanskeligere å skaffe mat til verdens befolkning i fremtiden.  
Skal vi drive videre den arven som forfedrene har overført til oss – må det bo folk der: Et 
levende landskap i hele landet har en politisk vært enige om at er rett, og det har vi sikret så 
langt med boplikten og konsesjonsloven.  
Tas disse bort åpnes det for storkapitalen og en annen driftsform, hvor vi ikke vil kunne drive 
lønnsomt nok over hele landet og holde arealene i hevd på forskjellige bruksstørrelser lenger.  
Vi ser mange eksempler i næringslivet på nedleggelser fordi lønnsomheten ikke er stor nok. 
Fraflytting fra distriktene og sentralisering er allerede et problem for Norge. Boplikten og andre 
virkemidler må styre utviklingen og ikke kapitalkreftene.  
 
Dagens velferd og infrastruktur i hele landet gir muligheter til videreutvikling innen andre 
næringer, havbruk, fiskeri, energi, olje, gass, vind og vannkraft – det skjer i distriktene, men er 
like viktig for både by og land.  
 
Landbruket er dermed fremdeles viktig for hele landet og her er det nødvendig å tenke 
langsiktig, vi skrer vel best rekruttering ved å beholde konsesjonsloven og boplikten.  

 

 

 

 

 

 
Leka, 11.12.14  Utskrift sendt: 
    Landbrukskontoret  

Det kongelige landbruks- og matdepartement-
postmottak@lmd.dep.no 

 
 
Beathe Mårvik 
f.sk.sekr.  
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Rådmannens innstilling til vedtak/Rådmannens forslag til innstilling: 

Leka kommune fraråder at konsesjonsloven og boplikten blir opphevet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Hjemmel for vedtak: 
Høring – Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten, det kongelige 
landbruks-og matdepartement. 
  
 
Saksutredning: 
Det kongelige landbruks-og matdepartement har sendt ut høring om å oppheve 
konsesjonsloven og boplikten. 
Landbruks- og matdepartementet foreslår å oppheve lov 28.november 2003 nr.98 om 
konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., samt å oppheve enkelte 
bestemmelser i lov 28.juni 1974 nr.58 om odelsretten og åsetesretten (odelsloven) som 
omhandler boplikt. 
Forslaget innebærer at erverv av fast eiendom ikke lenger vil være betinget av tillatelse 
(konsesjon) fra det offentlige. Forslaget innebærer videre at det ikke vil være boplikt 
ved erverv av landbrukseiendom, og at det heller ikke kan fastsettes forskrift om 
nedsatt konsesjonsgrense (såkalt nullgrense) i kommunene. Forslaget er ment å styrke 
den private eiendomsretten, og gjøre det enklere å få omsatt eiendom mellom private. 
 
For Leka kommune vil det være svært negativt å oppheve konsesjonsloven og 
boplikten. Det er svært viktig både for sysselsettingen og bosettingen i kommunen at 
konsesjonsloven og boplikten videreføres.  
    
  
 
Konklusjon / tilråding: 
Leka kommune fraråder at  konsesjonsloven og boplikten blir opphevet.    
 
 
 


