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Praktisering av priskontrollen 

 
Av Lov 2003-11-28 nr 98: Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) § 
9 første ledd nr. 1 går det fram at det ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av 
eiendom som skal nyttes til landbruksformål, skal legges særlig vekt på blant annet om den 
avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling.  
 
Regjeringen har i Politisk plattform for Solberg-regjeringen varslet at den vil gi den enkelte 
bonde større råderett over egen eiendom ved å gjøre endringer i eiendomslovgivningen. Målet 
er å fjerne unødvendige hindringer i lovverket. En av disse er priskontrollen for 
landbrukseiendommer. 
  
Priskontrollen kan ha uheldige virkninger for landbruket, bl.a. fordi den kan dempe 
investeringslysten hos eierne. Eiere av landbrukseiendom vil ikke være innstilt på å foreta 
investeringer som ikke kan påregnes avspeilet i den pris konsesjonsmyndighetene vil godta 
ved et senere salg. Priskontrollen kan videre bidra til å svekke eiernes motivasjon til å selge 
hele eller deler av eiendommen.  
 
Et livskraftig og dynamisk landbruk er avhengig av et velfungerende marked for omsetning av 
landbrukseiendom. På den måten kan de som vil satse på landbruk få mulighet til å komme 
inn i næringen, og de som trenger tilleggsjord for å styrke bruket sitt kan få kjøpt jord.  
 
Regjeringen ønsker økt omsetning av landbrukseiendommer og har som ambisjon å 
gjennomgå regelverket med sikte på forenklinger. Dette vil likevel kunne ta noe tid. 
 



Side 2 
 

På denne bakgrunn mener departementet at praksis ved priskontroll bør legge til rette for økt 
omsetning. Departementet henstiller derfor om at prisen partene har avtalt, ikke blir tillagt 
avgjørende vekt i vurderingen av om det skal gis konsesjon.  
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