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Ved henvendelse vennligst oppgi referanse 514/4611.

Forslag om oppheving av konsesjonsloven og boplikten

Asker kommune viser til Landbruks- og matdepartementets høringsbrev av 15.
oktober 2014, med forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten.

Formannskapet i Asker har behandlet saken i møte 25. november 2014.

Asker kommune støtter den foreslåtte opphevelsen av konsesjonsloven, samt
oppheve enkelte bestemmelser i odelsloven som omhandler boplikt.

Departementet viser i høringsnotatet til at ikke noen av de hensyn som loven skal
ivareta er tilstrekkelig tungtveiende til å opprettholde den kontrollen med
omsetningen som konsesjonsloven innebærer. For å få et større utbud av
landbrukseiendommer og tilleggsjord i markedet 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.

Asker kommune legger vekt på at kommunens landbruksarealer fremdeles i
nødvendig grad vil kunne sikres gjennom reglene i plan- og bygningsloven og
bestemmelsene om omdisponering og deling i jordloven. Reglene om driveplikt i
jordloven bidrar også til å opprettholde kommunens landbruksarealer.

Kommunen som konsesjonsmyndighet vil med opphevelsen slippe å bruke
ressurser på en omsetningskontroll, som departementet legger til grunn har
begrenset betydning for å oppnå et effektivt vern om landbrukets
produksjonsarealer.

Med vennlig hilsen

Lars Bjerke (sign.)
Rådmann

Vedlegg: Saksprotokoll
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Saksprotokoll:Forslagomopphevingav konsesjonslovenog boplikten

Behandling:

Marianne Riis Rasmussen, Ap, fremmet følgende forslag:
Ny setning i høringssvar:

Asker kommune anbefaler ikke endring i konsesjonslovningen

Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fremmet av Marianne Riis
Rasmussen, fikk forslaget fremmet av Marianne Riis Rasmussen tre stemmer.

Marianne Riis Rasmussen, Anders T. Utne og Kristin Bjelke.

Vedtak:

Rådmannengis fullmakttil å avgihøringssvartil departementetbasertpå utkast
til høringssvardatert4. november2014.
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