
ØVRE EIKER KOMMUNE
Seksjon samfunnsutvikling
Landbrukskontoret

Saksbeh.:Anne BjørgRian
Tlf.:
Deres ref:
Vår ref: 2014/10224 - 45736/2014
Dato: 22.12.2014

Det kongelige Landbruks og Matdepartement

Postboks 8007 Dep
0030 OSLO

Tilbakemelding på høring om å oppheve konsesjonsloven og boplikt fra
Eikerkommunene

Det vises til høring datert 15.10.2014 hvor det foreslås å oppheve konsesjonsloven og boplikten.

Saken er behandlet politisk i Øvre og Nedre Eiker kommuner som har gjort følgende vedtak:

Nedre Eiker, vedtatt 19.11.2014:
Nedre Eiker kommune er positiv til regjeringensforslag om åforenkle og redusere det
offentlige byråkratiet, men mener konsesjonsloven bør beholdes. Konsesjonsloven ivaretar
viktige nasjonale verdier som økt matproduksjon, matvaresikkerhet, robuste driftsenheter og
vern av dyrka mark
Kommunen anbefaler at eiendom avsatt til bolig eller nceringi kommuneplanen eller i
reguleringsplaner ikke omfattes av loven.
Reglene i konsesjonsloven som gjelder for landbrukseiendommer bør opprettholdes.

Behandling i Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester 19.11.2014:
Tor Tveter (H)fremmet følgende forslag:
Regjeringensforslag om opphevelse av konsesjonsloven støttes.
Votering:
Tor Tveter's (H)forslag falt med 2 (H) stemmer mot 7 (5 AP, 1 KRF, 1 H) stemmer for
rådmannensforslag.

Øvre Eiker, vedtatt 10.12.2014
Øvre Eiker kommune stotter regjeringensforslag til oppheving av lov 28. november 2003 nr. 98 om
konsesjon ved erverv avfast eiendom (konsesjonsloven) mv., samt endring av enkelte bestemmelser
i lov 28.juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten (odelslova).

Begrunnelse:
Vern om landbruketsproduksjonsarealer sikres gjennom reglene iplan- og bygningsloven og
bestemmelsene om omdisponering og deling ijordloven. Reglene om driveplikt ijordloven bidrar til
å opprettholde landbruketsproduksjonsarealer

Behandling i kommunestyret 10.12.2014:
Rolf Andersen (Ap)fremmet rådmannens opprinnelige anbefaling medfølgende
endringsforslag i 3. avsnitt hvor det tas innpriskontroll, foran boplikt.
3. avsnitt blir somfølger:
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"Reglene i konsesjonsloven som gjelder priskontroll, boplikt, eierstruktur medftsiske
personer, krav om landbruksdrifipå gården og kontroll med delingsforbud på
landbruheiendommer som harflere gårds- og bruksnummer, bør opprettholdes."

Avstemming:
Innstillingfra fagkomiteen ble satt opp motforslag fremmet av R. Andersen. Fagkomiteens
innstilling ble vedtatt med 21 stemmer. 16 stemte imot.

Med hilsen
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