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HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM Å OPPHEVE KONSESJONSLOV OG
BOPLIKT - ØYER KOMMUNE

Saken ble behandlet i Kommunestyret den 18.12.2014, saknr. 93/14. Følgende vedtak ble
fattet:
Øyer kommune mener konsesjonsloven ikke må avvikles slik høringen fra landbruks- og
matdepartementet legger opp til, og det vises i denne sammenhengen til saksutredningen.
Konsesjonsloven er viktig for Øyer kommune, siden kommunen har mange
landbrukseiendommer og stor landbruksproduksjon, samtidig som kommunen er en viktig
turist- og reiselivskommune. Kommunen er også en attraktiv kommune å bo i. Kommunen
mener at oppheving av konsesjonsloven blant annet vil få følgende uønskede konsekvenser:

Landbrukseiendommer blir gjenstand for kapitalplassering
Økt prisnivå vil redusere investeringstakten i produksjonsrettede tiltak
Landbrukets produksjonsarealer og kulturlandskapet vil få svekket vern
Antall landbrukseiendommer uten fast bosetting vil øke
Boliger i dagens nullkonsesjonsområder vil bli brukt til fritidsformål, enten som
sentrumsnære hytter eller til korttidsutleie

Vedlagt følger samlet saksframstilling.

Med vennlig hilsen
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen

6eir alvor Vedum
Jordbruksrådgiver
Dir.tlf. 61 22 45 44

Gausdalkommune
Vestringsvegen8 Telefon:612244 00
2651ØSTREGAUSDAL e-post:postmottak@gausdal.kommune.no
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SÆRUTSKRIFT

Arkivsak: 14/1628

FORSLAGOM Å OPPHEVEKONSESJONSLOVOG BOPLIKT- HØRING

Saksbehandler: Geir Halvor Vedum Arkiv:

Saksnr.: Utvalg Møtedato
64/14 Planutvalget 09.12.2014
93/14 Kommunestyret 18.12.2014

Vedlegg:

Høringsbrev fra Landbruks- og matdepartementet datert 15.10.2014

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. LOV 2003-11-28

nr. 98, sist endret i 2012

Lov om odelsretten og åseteretten. LOV-1974-06-28-58.

Forskrift etter konsesjonsloven §7 om nedsatt konsesjonsgrense for Øyer kommune,

Oppland. FOR-2007-10-10-1132

Rundskriv av 27.11.2012. Endringer i M-2/2009 om konsesjon og boplikt

Rundskriv M-2/2012. Endring i rundskriv M-1/2010. Priser på landbrukseiendommer

ved konsesjon. Nedre beløpsgrense for prisvurdering ved konsesjonsbehandling av

bebygd eiendom

Rundskriv M-2/2009: Konsesjon og boplikt. Sist endret 27.11.2012

Rundskriv M-1/2010: Endringer i rundskriv M-3/2002. Priser på

landbrukseiendommer ved konsesjon. Boverdi og nedre beløpsgrense for

prisvurdering ved konsesjonsbehandling av bebygd eiendom

Rundskriv M-4/2004: Endringer i rundskriv M-3/2002. Priser på

landbrukseiendommer ved konsesjon. Kapitaliseringsrentefot på jord og nedre

beløpsgrense for prisvurdering ved konsesjonsbehandling av bebygd eiendom

Rundskriv M-7/2003: Endringer i rundskriv M-3/2002 —Priser på

landbrukseiendommer ved konsesjon. Kapitaliseringsrentefot mm. for skog

Rundskriv M-3/2002 Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon

Høringsuttalelse om oppheving av konsesjonsloven §9, første ledd nr. 1,

kommunestyresak 7/14 av 30.01.2014

Kommunedelplan for landbruk for Lillehammer-regionen, vedtatt av kommunestyret

30.11.2014
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Sammendrag:
Landbruks-og matdepartementet har sendt på høringforslagom å oppheve
konsesjonslovenog boplikten. Landbruksnæringaog vern av landbrukets produksjonsarealer
er viktig for Øyer kommune. Rådmannenfraråder dermed at konsesjonslovenog boplikten
oppheves.

Saksutredning:

Landbruks-og matdepartementet foreslår å oppheve konsesjonsloven(Lov2003-11-28 nr.
98: Lovom konsesjonved erverv av fast eiendom mv), samt bestemmelser i odelslova(Lov
1974-06-28 nr. 58: Lovom odelsretten og åsetesretten). De foreslåtte endringene skal ikke
erstattes av noe lovverk. De foreslåtte endringer ble sendt ut på høring 15. oktober, med
frist for tilbakemelding 15. januar. Priskontrolleni konsesjonslovenble foreslått avviklet
tidligere, men er ikke behandlet i Stortinget enda. Denne opphevelsenvar ogsåpå høringog
her vedtok Øyer kommune følgende:

"Øyer kommune vilfraråde opphevelseav priskontrolleni konsesjonsloven§ 9første ledd nr.
1.

Departementet varslerom at det vil bli sendtflere forslog om lovendringerpå høring.
Kommunestyreti Øyer kommune mener at ulike lovendringermå sesi sammenhengfor best
mulig å ivareta at lovendringerfår de tilsiktedevirkninger.Vedtaket sendesLMD som
høringsuttalelse."

Konsesjonsloveninnebærer at den som skalerverve en eiendom må ha konsesjonfra det
offentlige for å bli eier. Lovensformål (§1) er å regulere og kontrollere omsetningenav fast
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealerog slikeeier- og
bruksforholdsom er mest gagnligefor samfunnet, bl. a. for å tilgodese:fremtidige
generasjonersbehov, landbruksnæringen,behovet for utbyggingsgrunn,hensynettil
miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresserog hensynettil bosettingen."

Det er langt fra alle erverv som må igjennom konsesjonsbehandling.Mange erverv er
omfattet av unntakene som er oppstilt i konsesjonsloven.Dette innebærer at det fylles ut
en egenerklæringsom kommunen signerer på før tinglysning.Unntakene gjelder på
eiendommens størrelseog ved slektskap.Ervervav alle typer eiendommer innen nærfamilie
er fritatt for konsesjonsbehandling.For iandbrukseiendommerover 25 daa dyrket mark eller
500 daa produktiv skoger konsesjonsfrihetenbetinget av at den som overtar eiendommen
tilflytter den innen ett år og bebor den i minst 5 år.

De foreslåtte endringene fra Landbruks-og matdepartementet vil føre til at all offentlig
kontroll med kjøp og salgav landbrukseiendommerog arealer egnet for matproduksjon blir
fjernet, og alle regler om boplikt blir opphevet. Dette vil ogsågjelde boligeiendommer i de
områdene der det er innført nullkonsesjon,altså boplikt. For Øyersdel gjelder dette
innenfor plangrensenfor kommunedelplan Øyer Sør.

Behovet for å o heve konses'onsloven
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Landbruks-og matdepartementet visertil Sundvolden-plattformen som regjeringener bygd
på. Den enkelte bonde skalgisstørre råderett over egen eiendom. Departementet mener
en fjerning av konsesjonslovenkan føre til større utbud av landbrukseiendommerved at det
kan oppnås en høyere pris, samtidigsom det ikke lenger vil være krav om boplikt. Det vises
til at de fleste ervervene som konsesjonsbehandlesgjelder landbrukseiendommer,og
departementet mener at reglene i plan- og bygningslovenogjordloven vil kunne ivareta de
mest aktuelle samfunnshensynsom konsesjonslovenskal ivareta.

Vurdering:
Forvaltningav arealer og arealpolitikk er viktige elementer i det som kjennetegner
lokaldemokratiet og det lokale selvstyre.For kommunene er de viktigsteverktøyene for
utøvelse av arealpolitikken de overordnede kommuneplaner, kommunedelplaner og
reguleringsplanervedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven.I tillegg er jordloven og
konsesjonslovenviktige arbeidsverktøyi den løpende behandlingenav enkeltsaker, både når
det gjelder jordvern og forvaltning av landbruketsøvrige produksjonsarealer.
Konsesjonslovener kommunens verktøy for å regulere omsetning av eiendommer for å
oppnå slikeeier- og bruksforholdsamfunnet er mest tjent med både ut fra sentrale føringer
og lokale prioriteringer.

Et av formålene med konsesjonslovener å leggetil rette for eier- og bruksforholdsom er
mest gagnligfor samfunnet. Departementet har lagt til grunn at kommunene fortsatt kan
ivareta sinarealpolitikk, selvom man fjerner ett av disselovverkene. Rådmannener enig i at
man gjennom kommune- og reguleringsplanerog rekkefølgebestemmelserkan gi føringer
om arealbruk. Gjennom jordlovens driveplikt kan en sikre at jorda drives,enten ved at eier
driver den selveller leier den ut for minimum 10 år. Man kan likevel ikke erstatte
konsesjonslovenfor å sikre landbrukseiendommer mot oppkjøp fra kapitalsterke
interessenter fra inn- og utland med andre hensilder enn landbruksproduksjon.Et eksempel
på at konsesjonslovenkan brukessom styringsverktøyer mindre bruk hvor det liggertil
rette for bruksrasjonalisering.Det er et uttalt mål om at gardbrukere skaleie den jorda de
driver. Med dagenskonsesjonslovkan det sikresat naboer med behov for tilleggsjordkan
kjøpe denne jorda ved at andre interessenter kan nektes å kjøpe. Dette med henvisningtil
at det ikke gir driftsmessiggode løsninger.Rådmannen mener videre at det er mest gagnlig
for samfunnet at landbrukseiendommereies av de som bor der. Det må være et mål at
landbrukseiendommer ikke blir kjøpt opp av interessenter med hovedformål
kapitalplassering,erverv av framtidige utbyggingsarealereller fritidseiendommer. Om det
blir fritt fram for den som kan reise mest kapital å kjøpejord, kan dette gå på bekostningav
det lokale landbruket, begrensemuligheten for å rasjonalisereeiendomsstrukturenog
svekkedet lokale eierskapet. Priskontroll,boplikt og adgangtil å regulere driftsmessig
løsninger derfor viktige styringsverktøyeri praktiseringenav kommunenesareal- og
næringspolitikk.

Departementet mener at ved å oppheve konsesjonslovenvil det bli lettere for de som
ønsker å satse på landbruk å komme inn i næringa. Det blir pekt på fra departementets side
at det er viktig med et velfungerende marked, og at konsesjonslovenhar en prisdempende
effekt. Departementet mener at priskontrollendemper investeringene på eiendommene,
fordi man ved salgikke vil få igjen pengene sine. Ut fra dette må det forventes at prisenegår
opp ved fjerning av konsesjonsloven.Det blir fra departementet ogsåvisttil høy snittalder
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på de som eier landbrukseiendomi Norge i dag. Rådmannen mener det er viktig å tenke på
hva og hvem konsesjonslovener til for, og hva og hvem det er viktigstå tenke på.
Intensjonen med konsesjonslovener primært å beskytte landbrukets produksjonsarealer.
Ved å fjerne konsesjonslovenåpner dette for at vernet av landbruksarealenesvekkes.For
landbruksnæringa,sysselsettingog matforsyninger investeringerviktig med tanke på
produksjon,det er mindre viktigom investeringenekan dekkesved salgav eiendommen.
Med høyere priser på landbrukseiendommer mener rådmannen at det vil bli mer
kapitalkrevende å komme inn i næringaog at det dermed ogsåkan gå ut over
investeringsevnen.Forde som har sitt yrke i landbruket, blir det derfor et spørsmålom en
skal leggetil rette for de som er på vei inn i landbruksnæringen,eller de som er på vei ut.
Hvorvidt det er høy gjennomsnittsalderpå de som eier landbrukseiendommer i Norge, har
departementet ikke lagt til grunn noen sammenligning,eksempelvismed våre naboland
Sverigeog Danmark hvor konsesjonslovverketer avviklet. Rådmannen mener at
departementet til dels legger feil hensyntil grunn. Det er et overordna mål med økt
matproduksjon. Dette krever investeringer.Det er nær sammenheng mellom det å bebo
eiendommen, investere og drifte. Ved å fjerne konsesjonog boplikt kan en ogsågå i en
retning av fjernstyring av matproduksjon med ansatte forvaltere. Eierskaper imidlertid
suksessfaktorfor kvalitet i drift og produksjonen.Fokusetmå være på de som ønsker å satse
og investere for å kunne produsere, ikke på de somvil realisere kapitalverdiene på
landbrukseiendommene.

Det er i departementet sitt høringsutkastfokusert på eiendomsretten. Med dagens
konsesjonslover det fortsatt slikat man kan selgetil hvem man vil. Såvil konsesjonavhenge
av prisog erverversformål. Lovverketnekter eller tvinger ingen til å selgeeiendommen sin,
men det kan leggebegrensningerpå hvem som kan kjøpe, og på hvilkevilkår.

Departementet mener det er viktig å se på hva konsesjonslovensregler faktisk har ført til.
Det visesi den sammenhengentil at det er gitt svært få avslag,og departementet tolker
dette dithen at kommunene ikke ser det nødvendigå gripe inn. Det nevneslikevelat en ikke
kan se bort fra at konsesjonslovenhar virket, slikat aktørene innretter segetter
konsesjonsloveni stor grad. Rådmannen mener dette siste i stor grad er tilfelle. Kommunen
får en del henvendelser i løpet av et år somgjelder konsesjon,hvordan prisenblir fastsatt,
boplikt og andre forhold rundt konsesjon.Rådmannenmener aktørene i stor grad tilpasser
segreglene i konsesjonsloven,og handler deretter. Dette viserat loven har en hensikt,at
prisene på landbrukseiendommer holdesnede på et forsvarlignivå og at det ikke oppstår
klart uønskedeeierforhold.

I nyligvedtatte kommunedelplan landbrukfor Lillehammer-regionener det mål om å ivareta
landbrukets produksjonsarealer,samt øke mat- og skogproduksjonen.Enav målsettingene
er ogsåå ivareta kulturlandskapet som attraksjon i regionen.Som turistdestinasjoner Hafjell
og Gudbrandsdalenattraktiv. Dette skyldesbl. a. to viktige forhold somfjellområdene og
kulturlandskapet i dalen. Attraktiviteten somturistdestinasjonvil bli betydeligsvekket
dersom dalsideneog fjellet gror igjen. Forå hindre nedgroing,og da beholde
kulturlandskapet,er det rådmannens oppfatning at den mest effektive måten å gjøre dette
på er å stimulere til dyrehold på flest mulig landbrukseiendommer. Konsesjonsbestemmelse
kan være en viktig faktor for å holde kapitalbehovet så lavt som muligfor gårdbrukerne, og
såledessørgefor god driftsøkonomi innen dyrehold. Dette vil være særligaktuelt for
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gårdsbrukved de store turistdestinasjonenesliksom øyer, men ogsåGudbrandsdalen
forøvrig. Rådmannenmener derfor at en opphevingav konsesjonslovenog boplikten kan få
negative konsekvenserfor landbruksplanensmålsettinger.

Forøyer kommune er det såkalt nullkonsesjoninnenfor planområdet til kommunedelplan
øyer Sør. Her må bolighusbenyttes som helårsbolig.For at øyer ogsåi fremtiden skal
fremstå attraktivt å flytte til for fastboende mener rådmannen boplikten i dette området er
viktig. Bopliktenbidrar til å holde boligprisenelavere enn de ellers ville ha vært, og det er lys
hos naboene. Dette gjør segsærliggjeldende oppover i Sørbygda,spesieltinn mot
alpinanlegget. Nullkonsesjoner ogsåviktig i forhold til arealbruk. I et langsiktigperspektivvil
det være presspå utbyggingsarealerfor boligformål, og det vil være ugunstigdersom de
sentralt beliggendeboligfeltene får et høyt innslagav fritidsboliger. Forden lokale
reiselivsnæringaer det ogsåviktig at ikke konkurransesituasjonenblir preget av at et høyt
antall boliger i nabolaget benyttes til korttidsutleie.

I departementets høringsnotat er det vist til noen ulike forskningsartiklersom omhandler
konsesjon,prisreguleringog boplikt. Departementet konkluderer selv på følgende måte: "En
fellesnevner for undersøkelsener imidlertid at de illustrerer at det er vanskeligå isolere en
bestemt regel og konkludere sikkert om alle virkninger av den." Det er ikke visttil noen
sikkereffekt av oppheving av konsesjonslovenheller. Rådmannen mener de negative sidene
av oppheving av konsesjonslovenikke er tilstrekkeligvektlagt i notatet fra departementet.
Dersom konsesjonslovenførst avskaffes,og med det boplikten blir borte, vil det være et
nærmest irreversibelt grep. Med all usikkerhetenknyttet til oppheving av konsesjonsloven
er rådmannensvurdering at å oppheve loven er et forhastet forslag.

I Prop. 1 S (2014-2015), budsjettproposisjonfra Landbruks-og matdepartementet, varsles
det at regjeringen i tilleggtil å oppheve konsesjonslovenog boplikta, ogsåvil oppheve
delingsforbudet i jordloven, og vurdere opphevingav driveplikta. Det kan da synessom om
regjeringen her delvis begrunner fjerningen av konsesjonslovenmed argumentasjonom at
andre lover kan dekke deler av virkeområdet, samtidigsom intensjonen er å fjerne dette
lovverket også.

Konklusjon

Rådmannen mener oppheving av konsesjonslovenmellom annet kan få følgende uønskede
konsekvenser:

Landbrukseiendommerkan bli gjenstandfor kapitalplassering
økt prisnivåkan redusere investeringstakteni produksjonsrettedetiltak
Landbruketsproduksjonsarealerog kulturlandskapetkan få svekketvern
Antall landbrukseiendommer uten fast bosetting kan øke
Boligeri dagensnullkonsesjonsområderkan bli brukt til fritidsformål, enten som
sentrumsnære hytter eller til korttidsutleie

På denne bakgrunntilrår rådmannen at konsesjonslovenikke oppheves.
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Rådmannens forslag til innstilling:
øyer kommune mener konsesjonslovenikke må avviklesslikhøringen fra landbruks-og
matdepartementet leggeropp til, og det visesi denne sammenhengentil saksutredningen.
Konsesjonslovener viktigfor øyer kommune, sidenkommunen har mange
landbrukseiendommer, og stor landbruksproduksjon,samtidigsom kommunen er en viktig
turist- og reiselivskommune.Kommunen er ogsåen attraktiv kommune å bo i. Kommunen
mener at opphevingav konsesjonslovenblant annet vil få følgende uønskedekonsekvenser:

Landbrukseiendommerblir gjenstandfor kapitalplassering
økt prisnivåvil redusere investeringstakteni produksjonsrettedetiltak
Landbruketsproduksjonsarealerog kulturlandskapetvil få svekketvern
Antall landbrukseiendommer uten fast bosettingvil øke
Boligeri dagensnullkonsesjonsområdervil bli brukt til fritidsformål, enten som
sentrumsnære hytter eller til korttidsutleie

Sveinar Kildal Geir HalvorVedum
Rådmann

Behandling/vedtaki Planutvalget den 09.12.2014 sak 64/14

Behandling:
John Bergefremmet følgende endringsforslag:
"øyer kommune støtter Landbruks-og Matdepartementets forslagom opphevelseav
konsesjonsloven.øyer kommune mener at konsesjonslovenhindrer omsetning av
landbrukseiendommer og at loven fører til unødvendigbyråkrati og saksbehandlingi
kommunene. Enoppheving av konsesjonslovenvil bety en forenkling av forvaltningen."

Ved alternativ avstemming mellom rådmannens innstillingogJohn Bergesendringsforslag,
ble John Bergesendringsforslagvedtatt med ledersdobbeltstemme.

Planutvalgets innstilling:
øyer kommune støtter Landbruks-og Matdepartementets forslagom opphevelseav
konsesjonsloven.øyer kommune mener at konsesjonslovenhindrer omsetningav
landbrukseiendommer og at loven fører til unødvendigbyråkrati og saksbehandlingi
kommunene. Enoppheving av konsesjonslovenvil bety en forenkling av forvaltningen.

Behandling/vedtak 1Kommunestyret den 18.12.2014 sak 93/14

Behandling:
Ola Håkon Ourom fremmet rådmannens innstillingpå nytt.

Ved alternativ avstemming mellom planutvalgetsinnstillingog Ola HåkonOuromsforslag,
ble Ola Håkon Ouromsfoslagvedtatt med 18 mot 7 stemmer.
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Vedtak:
øyer kommune mener konsesjonslovenikke må avviklesslikhøringen fra landbruks-og
matdepartementet leggeropp til, og det visesi denne sammenhengentil saksutredningen.
Konsesjonslovener viktigfor øyer kommune, siden kommunen har mange
landbrukseiendommer, og stor landbruksproduksjon,samtidigsom kommunen er en viktig
turist- og reiselivskommune.Kommunen er ogsåen attraktiv kommune å bo i. Kommunen
mener at oppheving av konsesjonslovenblant annet vil få følgende uønskedekonsekvenser:

Landbrukseiendommerblir gjenstandfor kapitalplassering
økt prisnivåvil redusere investeringstakteni produksjonsrettedetiltak
Landbruketsproduksjonsarealerog kulturlandskapetvil få svekketvern
Antall landbrukseiendommer uten fast bosettingvil øke
Boligeri dagensnullkonsesjonsområdervil bli brukt til fritidsformål, enten som
sentrumsnære hytter eller til korttidsutleie
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