
Fra: Odd Arve Kvinnesland [odd-arve.kvinnesland@haegebostad.kommune.no] 
Sendt: 15. januar 2015 22:12 
Til: Postmottak LMD 
Emne: Høringsuttalelse tl konsejonsloven 
 
Viktighet: Høy 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Fullført 
 
Kommunestyret i Hægebostad har i kveld, 15. januar behandlet høringsuttalelsen om å oppheve 
konsesjonsloven og boplikt. 
Det ble gjort følgende vedtak: 
 
«Kommunestyret i Hægebostad støtter ikke  Landbruksdepartementets  forslag om å  oppheve 
konsesjonsloven og boplikten» 
 
Dette ble vedtatt med 11 mot 9 stemmer. 
Kopi av møtebok med behandlingen blir ettersendt så snart som mulig 
Dette til orientering  
 
Med vennleg helsing 
Etter fullmakt  
Odd Arve Kvinnesland 
Enhetsleder 
Plan- og drift 
Hægebostad Kommune 
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HØYRING: FORSLAG OM OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG 
BUPLIKTA 
  
UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 

208/14 Formannskapet 19.12.2014 

6/15 Formannskapet 15.01.2015 

6/15 Kommunestyret 15.01.2015 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.01.2015: 
  
Handsaming: 
 
Olav A. Orthe og Oddgeir Bryggeså la fram følgande forslag: Kommunestyret i 
Hægebostad støtter ikke landbruksdepartementet sitt forslag om oppheving av 
konsesjonslova og buplikta. 
Forslaget blei vedtatt med 11 mot 9 stemmer. 
 
Vedtak: 
Kommunestyret i Hægebostad støtter ikke landbruksdepartementet sitt forslag om 
oppheving av konsesjonslova og buplikta. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.01.2015: 
  
Handsaming: 
Forslag frå Tor Arild Bakke: Som innstilling, men med nytt pkt. 4 
 4) Buplikta blir ståande 
 
Rådmannens forslag blei vedtatt med 3 mot 2 stemmer 
 
 
Tilråding: 
 
Formannskapet i Hægebostad vil gje følgjande utttale til høyringa om oppheving av 
konsesjonslova: 

1) Formannskapet i Hægebostad går ikkje inn for å fjerne konsesjonslova 
heilt. 

2) Formannskapet i Hægebostad vil ha ein gjennomgang av lova, og få 
denne  

     meir «spissa» mot konkret omsetning av landbrukseigedomar over t.d. 25 da  
     fulldyrka jord og/eller 500 da skog. 
3) Priskontrollen blir oppheva.  
4) Buplikta blir oppheva 

 



  

 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.12.2014: 
  
Handsaming: 
 
Forslag fra Audun Rossevatn: 
 
Saka utsettes til et nytt møte 15. januar 2015.  Formannskapet ønsker at saka 
behandles i kommunestyret og at det blir orientering om temaet av administrasjonen. 
 
Forslaget fra Audun Rossevatn blei enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Saka utsettes til et nytt møte 15. januar 2015.  Formannskapet ønsker at saka 
behandles i kommunestyret og at det blir orientering om temaet av administrasjonen. 
 
 
 
 
 

Rådmannen si innstilling: 
Formannskapet i Hægebostad vil gje følgjande utttale til høyringa om oppheving av 
konsesjonslova: 

5) Formannskapet i Hægebostad går ikkje inn for å fjerne konsesjonslova 
heilt. 

6) Formannskapet i Hægebostad vil ha ein gjennomgang av lova, og få 
denne  

     meir «spissa» mot konkret omsetning av landbrukseigedomar over t.d. 25 da  
     fulldyrka jord og/eller 500 da skog. 
7) Priskontrollen blir oppheva.  
8) Buplikta blir oppheva. 

 
 
 
 
Samandrag: 
 
 
Bakgrunn: 
 
Dokumenter i sak: 
Nr Type Dato Dokument tittel Avsendar/mottakar 
1 I 16.10.2014 Høyringsbrev  - Forslag om 

oppheving av konsesjonloven 
og buplikta 

Det kgl. Landbruks- og 
Matdepartement 

2 S 19.11.2014 Høyring: Forslag om oppheving 
av konsesjonslova og buplikta 

 

 
 
 



  

 
Vedlegg/øvrige dokumenter:                                       
1 Høyringsbrev  - Forslag om oppheving av konsesjonloven 

og buplikta 
2 Høyringsnotat 

 
 

 Link til  konsesjonslova: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-98  
 
Landbruksdepartementet har sendt ut på høyring forslag om å oppheve 
konsesjonslova og buplikta.  
I høyringsdokumentet heiter det om bakgrunnen for framlegget: 
«Konsesjonslovens bestemmelser kan begrense selgers vilje til å legge eiendommen ut på salg i et 

åpent marked. Reglene kan derfor være til hinder for et effektivt marked for omsetning av 
konsesjonspliktige landbrukseiendommer. Dette kan blant annet få som følge at rekrutteringen til 
næringen svekkes. Videre kan markedsbegrensninger gjøre det vanskelig for aktive næringsutøvere 
å få kjøpt tilleggsjord, noe som igjen på sikt kan svekke mulighetene for effektiv og rasjonell 
landbruksdrift. Gjeldende bestemmelser kan også dempe investeringslysten og derved svekke 

driftsgrunnlaget på en del eiendommer.» 
I høyringsbrevet (sjå vedlegg) skriv Landbruksdepartementet mellom anna: 
«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 styrker den private eiendomsretten, og gjør det enklere å få 

omsatt eiendom mellom private.» 
Høyringsdokumentet fokuserer særleg på areal og jord som privat eigedom, og på 
dei interessene som private eigarar har. Sentrale fordelar ved å oppheva 
konsesjonslova er m.a. omtalt som: 
· privat eigedomsrett blir styrka 
· enklare å få omsett eigedom mellom private/selskap 
· forenkling og deregulering 
Høyringsdokumentet omtalar i liten grad at forvaltinga av jord- og arealgrunnlaget 
også er ein fellesressurs for heile samfunnet. 
Vurdering: 
Det er ei omfattande endring i lovverket som høyringa tilseier. Oppheving av 
konsesjonslova inkl buplikta for landbrukseigedomar.  
Ein viser og til Departementets høyringsbrev som bakgrunn for forslaget. 
Frå Norges Bondelag er brev av 27. november kor dei skriv mellom anna at dei 
oppfatter forslaget om oppheving av lova som svært alvorleg. Og at over tid vil dette 
gje store endringar i korleis landareala over heile landet blir eigd og forvalta. Dei legg 
og ved eit foreløpig notat om saka: 
Konsesjonslovens innhold: 
En oppheving av konsesjonsloven innebærer at vi vil miste adgangen til: 
1. Å styre omsetningen av produksjonsarealer og ressursgrunnlag, herunder: 

 Eierform (personlig, selskap, stiftelse, personlige sameier m.v.) 

 Hvem som kan eie (bønder, investorer, matvarekjeder, m.v.) 

 Hva arealene skal nyttes til (matproduksjon, tilleggsjord, utbygging, bolig, m.v.) 

 Arronderingshensyn (transportavstander, teigblanding, m.v.) 

 Bruksstruktur 
2. Boplikt og andre typer bosettingshensyn 
3. Å sette null-konsesjonsgrense (kommunal rett til å kreve at helårsbolig blir sikret til boligformål i 
stedet for å bli tatt i bruk som feriested. Særlig aktuelt i områder hvor markedet for helårsboliger 
utkonkurreres av pengesterke feriegjester). 
4. Priskontroll ved kjøp av landbruksressurser (jord, skog og utmark, og bygninger). 
5. Å sette vilkår for kjøp av eiendommen (for eksempel avståelse av et mindre areal som ligger mye 
bedre til rette for å utnyttes av et nabobruk). 
Fra Agderfylkene har vi i vårt interne høringssvar spilt inn følgende synspunkter (i kortform): 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-98


  

 Bortfall av loven vil medføre til dels betydelig prisøkning på landbrukseiendommer nær 
sentrale områder (”kysten”) 

 Landbruksinteressert ungdom i eller utenom familie vil bli ”utkonkurrert” av kapitalsterke 
kjøpere, som kan ha andre formål enn landbruksproduksjon ved kjøp. 

 Bortfall av boplikt vil kunne medføre en sterk økning av ubebodde landbrukseiendommer, 
kjøpt og brukt som fritidseiendommer. 

 Erfaringer fra markedet for fritidsboliger langs Sørlandskysten tilsier at 
eiendomsoverdragelser (arv) innen familien kan bli langt mer krevende. 

 Andelen leiejord vil øke. Prisøkninger vil gjøre det mindre attraktivt å kjøpe tilleggsjord enn 
det (allerede) er i dag. 

 Om norske (eller utenlandske) selskaper, stiftelser og andre eierformer tillates å kjøpe 
landbrukseiendommer vil graden av eiendomsspekulasjon øke. Særlig i ”bynære” strøk med 
utbyggingspress vil eiendommer kunne bli kjøpt opp med andre formål enn 
landbruksproduksjon. Presset for omregulering ved kommuneplanprosesser vil øke, som 
igjen vil kunne svekke jordvernet. 

 Vi vil kunne oppleve vertikal integrering i verdikjeden. En dagligvarekjede vil kunne eie 
landbrukseiendommer og dermed ha kontroll på hele verdikjeden fra jord til butikk. Er det en 
ønskelig utvikling? 

 Vil et framtidig kompetansekrav for matprodusenter kunne gjennomføres uten muligheter for 
å sette konsesjonsvilkår? 

 Vi er åpne for en grundig gjennomgang av eiendomslovverket, men det må stilles klare 
landbrukspolitiske mål for evt. endringsforslag. F.eks bør mulighetene for fradeling og 
(lønnsomme) kjøp av tilleggsjord økes. 

 Redusert skatt eller avvikling av skatt ved salg av landbrukseiendommer bør utredes som et 
alternativ for å øke omsetningen av slike eiendommer, uten at det medfører sterk prisøkning. 

 En oppheving av lovhjemmelen for å nytte null-konsesjon vil redusere det lokalpolitiske 
handlingsrommet, og svekke lokaldemokratiet. 

 

Generelt så ser ein at det er behov for ein gjennomgang  av konsesjonslova for å 
forenkle denne. I dag må ein ha konsesjon eller stadfesta unntak alt etter kva 
grunnlag ein søkjer på det.  
Når det gjeld «0-konsesjon så har ikkje dette vore noko stort tema i Hægebostad. 
Slik at ein gjennomgang med tanke på forenkling av lova trengs. Lova kunne med 
fordel ha blitt «spissa» slik at lova berre skulle gjelde omsetning av 
landbrukseigedomar over t.d. 25 da dyrka jord eller 500 da produktiv skog, og 
bebygd.  
På denne bakgrunnen meiner ein at det framleis må være konsesjon for 
landbrukseigedomar over ein viss storleik. Dette både for å sikre produksjon og drift 
av areala. Dessutan at det gjennom dette blir ein kontroll med kven som skal overta 
landbrukseigedomar, og at ein kan nekte t.d. selskap konsesjon, og at ein kan sette 
vilkår som t.d. kan betre arronderinga og gjere at ein får meir effektive areal å drive, i 
enten jord eller skog.  
Priskontrollen: Ein er samd i at denne kan opphevast. Det er i dag svært vanskeleg å 
fastsette kva som er ein riktig pris, og ei oppheving av priskontrollen kan gjere at 
fleire landbrukseigedomar kjem ut på den opne marknaden. Men ein ser og at dette 
kan føre til spekulasjon i enkelte delar av landet.  
Det er og i eks. lov så mange forbehold at det fort kan verke som forskjells-
behandling.  
Buplikta: Det store fleirtallet av dei som søkjer får fritak frå denne. Slik saker er 
arbeidskrevjande å følgje opp, og sjølv om det formelle er i orden i Folkeregistrert så 
er det dermed ikkje sikkert at buplikta blir oppfylt, t.d. når det gjeld ein einsleg som 
overtek ein eigedom med buplikt. Gjennom oppheving av priskontrollen vil dette føre 
til høgare pris, men og  truleg at det blir fleire landbrukseigedomar for sal på det 
opne markedet. Ei oppheving av priskontrollen kan og føre  til at dei fleste vil flytte til 
eigedomane, pga den økonomiske sida ved å ha to bustader. Det er i dag seljars 
marknad når det gjeld landbrukseigedomar, slik at ved eit evt større utbod av 



  

landbrukseigedomar på marknaden  vil prisen bli regulert etter tilbod og 
etterspurnad. 
 
Etter «Kostratall» for Hægebostad så vart det i 2013 behandla 16 søknadar om 
konsesjon. Alle vart innvilga. Av desse var 11 med vilkår, personleg buplikt, og 5 
utan vilkår. 
I 2014 er det behandla 7 søknader pr nå. 5 av desse med vilkår, og 2 utan. I tillegg 
kjem eit betydeleg antall eigenerklæringar.  
Slik at gjennom ei forenkling av lova kan få frigjort noko tid til andre oppgåver. 
Ein har merka seg dei momenta som Bondelaget har gjeve uttrykk for, men ein 
meiner at mange av desse kan ivaretakast gjennom ei «spissing» av lova. 
På bakgrunn av overståande ber ein Formannskapet avgje følgjande høyringsuttale: 

1) Formannskapet i Hægebostad går ikkje inn for å fjerne konsesjonslova heilt. 
2) Formannskapet i Hægebostad vil ha ein gjennomgang av lova, og få denne 

meir «spissa» mot omsetning av landbrukseigedomar over t.d. 25 da fulldyrka 
jord og/eller 500 da skog 

3) Priskontrollen blir oppheva for eigedomar med ein pris under 3.000.000 
kroner 

4) Buplikta blir oppheva 
Konklusjon: 
 


	367_Haegebostad-kom
	Behandling av høring konsesjonsloven

