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Hering av Odelslovutvalgets innstilling NOU 2003: 26 om odels- og
åsetesretten
Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) viser til Landbruksdepartementets
brev av 13.11.03 om ovennevnte sak.
Saken har v z r t forelagt Konkurransetilsynet som har avgitt uttalelse i brev av 03.06.04.
Kopi av tilsynets uttalelse £alger vedlagt.
AAD viser til Konkurransetilsynets uttalelse og slutter seg til de konkurransepolitiske
vurderinger som fremgår av denne. Det legges szrlig vekt på at lettelser i
omsetteligheten for landbrukseiendommer vil virke effektiviserende med hensyn til
utnyttelsen av de ~konomiskeverdier eiendommene representerer. Forenkling i form
av akte arealkrav, kortere tidsfrister og reduksjon i kretsen av fortrinnsberettigede vil
bidra til at omsetningen blir enklere. Samtidig vil det også vm-e mulig å forenkle
omsetteligheten av jordbrukseiendommer ved lettelser i prisreguleringen av slike
eiendommer.
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Hnrring NOU 2003:26 Odelslovsutvalgets Innstilling
Vi viser til brev av 10.desember 2003 fra Arbeids- og adminjstrasjonsdepartementetsjonsdepentet der det
vises til Landbruksdepartementets h~ringsbrevav 13. november 2003 om NOU 2003:26 Om
odels- og dsetesretten.

-

1. Innledning odelsretten og åsetesretten
Odelsretten er en privatrettslig særrett for den slekt som gjennom en viss tid har hatt tilknytning
til en bestemt Iandbmkseiendom, og slik at det mellom de i slekten som har odelsrett, er en
rangordning (prioritetsrekkef~lge).Serretten innebærer fortrinnsrett til overta
odelseiendommen ved arveskifte, l~sningsrettn&reiendommen ved frivillig disposisjon eller
tvnngssalg kommer ut av slekten og I~sningsrettfor den bedre prioriterte overfor den dtirligere
prioriterte erverver av eiendommen.
Asetesretten innebærer at n& eieren av en landbrukseiendom (en eiendom som fyller kravene til
odlingsjord) d ~ og
r etterlater seg livsarvinger, vil asetesretten f ~ r til
e at det eldste barnet kan
kreve og overta eiendommen udelt. Ønsker ikke det eldste barnet overta, glir retten til den nest
eldste og sa videre. 1de fleste tilfellene skjer imidlertid overdragelse av landbrukseiendom mens
eieren fortsatt er i live. I slike tilfeller kommer ikke reglene om Asetesrett til anvendelse, og det er
odels~ttenman mH giare bruk av for 4 fil hand om eiendommen.
2. Utvalgets forslag ti1 endringer i odelsloven
Odelslovutvalget fremmer i NOU 2003:26 O m odels- og dsetesretten en rekke forslag til
endringer som skal modernisere odelsloven og bringe den i samsvar med dagens
landbrukspolitiske miil og praktiske behov. Et flertall i ut valget er av den oppfatning at
odelsretten bsr bestå. Gitt at odelsretten opprettholdes, foreslar et samlet utvalg ii heve
arealgrensen for odlingsjord. Et flertall vil heve dagens utgangspunkt pil 20 dekar dyrket jord/100
dekar produktiv skog til 50 dekar dyrket jordli 000 dekar produktiv skog. Denne ~kningeni
grensen for eiendommer som er odlingsjord vil redusere antall odelsbruk fra 2 30 000-140 000 ti t
anslagsvis 80 000-90 000.
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Hele odelslovutvalget gir inn for at den alminnelige I~sningsfristenreduseres fra 1 &rtil 6
miineder, noe som innebærer at kj~perog selger av odelsgarden far en raskere avklaring av
e rett gjeldende innen 1 Ar etter
situasjonen. Regelen er i dag at den odelsberettigede m& g j ~ r sin
at eiendommen er solgt ut av familien eller til en med lavere prioritet i odelsrekken. Utvalget vil
ogsb gi adgang til å kreve at de odelsberettigede innen 2 måneder tar standpunkt til om de gnsker
& overta eiendommen. Videre g r et flertall inn for & viderefgre dagens regler for hvem som har
odelsrett til en eiendom (odetskretsen). Mindretallet vil beskjære kretsen til at kun barn av
personer som har eid eiendominen med odel, får odelsrett.

3. Konkurransetilsynets merknader
3.1 Generelt
Odelslovutvalget fremmer en rekke forslag til endringer som innebærer forenklinger og klarere
retningslinjer for hhndtering av konkrete saker om odelsrett. Disse endringene vi! g j ~ r e
odelsloven smidigere og skape bedre forutsigbarhet ved omsetning av ghrdsbnik. Etter tilsynets
mening er det viktig at odelsreglene ikke er un~digkompliserte og kostnadskrevende for b~ndene
og for de myndigheter som hiindhever regelverket. Gitt at odelsloven opprettholdes, stiller vi oss
derfor positive til forslagene om A Øke grensen for eiendommer som er odlingsjord, samt en
reduksjon av I~sningsfristenog odelskretsen. Forslagene til endring vil bidra til a forenkle
omsetningen bade for selger og kj~per,og legge til rette'for at kj~pertidligere kan komme i gang
med investeringer og drift av eiendommen.

Odelsretten sammen med prisreguleringen p&landbrukseiendom' har trolig bidratt til
opprettholde den eksisterende eier- og bniksstru ktur i landbniket og gjort etablering av stØrre
driftsenheter vanskeligere. Jo lavere arealkravene til odlingsjord er, desto oftere vil det kunne
inntreffe at odelsretten benyttes til & sikre en bolig mer enn en arbeidsplass. Dermed vil det
kunne bli vanskelig å fA slikt mindre eiendommer sammen med sterre for A styrke grunnlaget for
næringsvirksomhet i landbruket. Videre har trolig prisreguleringen bidratt til A dempe
omsetningen av landbrukseiendommer, blant annet ved at en del eiere ikke oppnhr den pris de
ellers ville fHtt ved salg av garden for d k j ~ p eseg en bolig et annet sted.
Dersom man legger Landbruksdepartementets tall til grunn, er oppimot 80 prosent av
landbrukseiendommene odeisjord. Det vil si at det gjennom f~dseler en snever krets av personer
som har en fortrinnsrett til disse verdiene. Gjennom odelsloven setter landbruksmyndighetene
vilkar og begrensninger for k j ~ og
p salg av landbrukseiendom. Utformingen av odelsloven vil
derfor kunne pavirke omsetteligheten av fast eiendom i landbruket, og dermed tilbuds- og
ettersp~rselsforholdenei markedet for landbrukseiendommer spesielt, og eiendom generelt.
Det kan ikke utelukkes at vilkar i odelsloven kan begrense omsetteligheten av de aktuelle
eiendommene, og dermed begrense mulighetene for en effektiv utnyttelse av arealene.
Konkurransetilsynet vil pApeke at for de fleste goder vil bruk av markedet, uten inngrep fra
myndighetenes side, være det mest hensiktsmessige middelet for 4 oppnil en samfunns~konomisk
effektiv ressursutnyttelse. Gjennom omsetning i et uregulert marked vil godet tilfalle kj~permed
h~yestbetalingsvilje, som normalt ogs8 vil være den som best kan nyttiggj~reseg ressursen. Etter
var vurdering taler dette for at myndighetene i st#rst mulig utstrekning b ~ legge
r
ti1 rette for at
k j ~ pog salg av landbrukseiendommer ogsa kan foregå i et fritt marked. Sett fra et
effektivitetsperspektiv kan derfor en viderefgring av odelsretten vaere uheldig.
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Jf. konsesjonsloven I og Landbruksdepartementets veiledning for fastsettelse av pris på
land brukseiendotiiincr (rundskri v M-3(2002)).
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En heving w arealgrensen for eiendommer som er odlingsjord vil imidlertid kunne bidra til at
flere landbrukseiendommer legges ut for salg. Sett i sammenheng med de tall som presenteres i
utredningen om reduksjonen i antall bruk med odelsjord, synes endringsforslagene derfor h
kunne være et skritt i riktig retning for d oppnA mer effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser.
Vi stiller oss derfor positiv til de foreslatte endringer som innebærer en heving av arealgrensen
og redusert antall odelsbruk.

Vi har for ~ v r i gingen andre merknader av konkurransefaglig art.
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