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Høringsuttalelse - Oppheving av konsesjonsloven og boplikt 
Vi viser til deres høringsbrev datet 15.10.2014. 
 
Vedlagt følger høringsuttalelsen fra Trøgstad kommune. Denne ble vedtatt av kommunestyret i Trøgstad 
16.12.2014. 
 
Vi beklager at fristen for at høringsfristen ikke ble overholdt og ber om at Trøgstad kommunes 
høringsuttalelse likevel blir tillagt vekt  ved videre behandling av saken.  
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Saksnr Utvalg Type Dato 

90/14 
 

Teknikk- og naturutvalget PS 09.12.2014 

90/14 
 

Kommunestyret PS 16.12.2014 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Konsesjonsloven og dens bestemmelser bør beholdes. Disse gir kommunen en kontroll med 
eierskapsforholdene til landbrukseiendommene som kommer for salg og bruken av 
landbruksarealene i kommunen. 

 

Konsesjonsloven bør gjennomgås og forenkles for å redusere usikkerhet og tolkningsrom. 

 

 
Saksopplysninger: 

 
 
Teknikk- og naturutvalget - 90/14 
 

TN - behandling: 
Ordet i saken: 
Ole Marius Grønlien (Sp) 
Roar Skansen (Ap) 
 
Rådmannens innstilling tiltres enstemmig (7 st.). 

 
 

TN - vedtak: 
Konsesjonsloven og dens bestemmelser bør beholdes. Disse gir kommunen en kontroll med 
eierskapsforholdene til landbrukseiendommene som kommer for salg og bruken av 
landbruksarealene i kommunen. 



 

 

Konsesjonsloven bør gjennomgås og forenkles for å redusere usikkerhet og tolkningsrom. 

 
 
Kommunestyret - 90/14 
 

K - behandling: 
Følgende hadde ordet: 
Sissel Kreppen (Frp) 
Ole Marius Grønlien (Sp) 
 
Kreppen fremmet følgende forslag: 
Kommunesstyret i Trøgstad kommune støtter Landbruks- og matdepartementets forslag om 
opphevelse av konseksjonsloven. 
Kommunestyret mener at konsesjonsloven hindrer omsetning av landbrukseiendommer og at loven 
fører til undødvendig byråkrati og saksbehandling i kommunen.I tillegg er unntakene fra loven blitt så 
mange at det i seg selv er et argument for oppheving. For Trøgstad kommune vil en opphevning av 
konsesjonsloven bety forenkling av forvaltning og vi støtter derfor foslaget.  
 
Kommunestyret stemte over Kreppens forslag. 
Forslaget falt mot tre stemmer (3 Frp). 
 
Kommunesstyret stemte så over Teknikk- og naturutvalgets innstilling. 
Innstillingen ble vedtatt mot tre stemmer ( 3 Frp). 
 

 

 
 

K - vedtak: 
Konsesjonsloven og dens bestemmelser bør beholdes. Disse gir kommunen en kontroll med 
eierskapsforholdene til landbrukseiendommene som kommer for salg og bruken av 
landbruksarealene i kommunen. 
 
Konsesjonsloven bør gjennomgås og forenkles for å redusere usikkerhet og tolkningsrom. 
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