
 
Saksbehandler:  Stina Bjurgren Aaseth Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 22/3210    
 
 
G/BNR 137/13 I ØYER KOMMUNE - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM  
 
 
Vedlegg: 

1. Søknad om konsesjon 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Takst 
2. Kjøpekontrakt 

 
 
Sammendrag: 
Søknad fra Sigmund Høibakken om konsesjon på eiendom g/bnr 137/13 i Øyer kommune 
innvilges etter konsesjonsloven § 2, jmf §§ 1 og 9. 
 
Ervervet vil gi god driftsmessig løsning og arronderingsmessige gode muligheter, og vil 
ivareta den helhetlige ressursforvaltningen og kulturlandskapet. 
 
Kommunedirektøren har vurdert prisen opp mot verdivurderingene, og  kommet til at 
konsesjon bør gis. 
 
 
Saksutredning: 
Sigmund Høibakken søker konsesjon på tilleggsareal g/bnr 137/13 i Øyer kommune. Selger 
er Aud Eva Klufthaugen. Sigmund Høibakken eier landbrukseiendommen g/bnr 143/1, og 
driver aktivt jord og skog.  
 
Som kompetansegrunnlag oppgir søker at han er oppvokst på gård.  
 
Formålet med ervervet er å styrke drifts – og ressursgrunnlaget på gården, og fortsatt drive 
jord og skog. 
 
Den avtalte kjøpesummen er kr 115.000. 
 
Fakta om eiendommen 

 
 

 
 
 
Fakta om involverte eiendommer 



Konsesjonseiendom g/bnr 137/13 består av 0,6 daa fullyrket areal, 10,5 daa innmarksbeite 
og 59,3 daa produktiv skog. Omsøkt eiendom er på 71,1 daa totalt. Eiendommen er 
ubebygd. 
 
Konsesjonssøkers eiendom g/bnr 143/1 består av 112,5 daa fulldyrka areal, 12,7 daa 
innmarksbeite, 512,6 daa produktiv skog og 19,4 daa annet markslag. Totalt antall daa er 
665,9. 
 
Kartutsnitt 

 
Konsesjonseiendommen g/bnr 137/13 er skissert i blått og grenser inn mot søkers eiendom 
g/bnr 143/1 som vist på kartet. 
 
 
Lovgrunnlaget:  
Konsesjonsloven § 1 sier: Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast 
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og 
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese:  
1. Framtidige generasjoners behov  
2. Landbruksnæringen  
3. Behovet for utbyggingsgrunn 
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser 
5. Hensynet til bosettingen  
 
§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse 
fra Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt 
unntaksbestemmelser for når det ikke trengs konsesjon i §§4 og 5. Dette ervervet faller ikke 
inn under disse unntaksbestemmelsene. 
  



Konsesjonsloven §9 sier at Ved avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom 
som skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på:  
1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området 
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning  
3. om erververen anses skikket til å drive eiendommen  
4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet  
 
Konsesjonsloven § 9a sier følgende: Ved avgjørelse av en søknad om konsesjon på erverv av 
bebygd eiendom med mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord som skal nyttes til 
landbruksformål, skal det i tillegg til momentene som er nevnt i § 9, legges særlig vekt på 
om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. En slik 
vurdering av prisen skal også gjennomføres ved erverv av ubebygd eiendom som skal nyttes 
til landbruksformål, med mindre eiendommen er en ren skogeiendom. 
 
Vurdering:  
Ved konsesjonsvurderingen skal det tas utgangspunkt i søkers formål med ervervet. Dette 
formålet skal vurderes i forhold til hvilke relevante samfunnsinteresser som gjør seg 
gjeldende i saken, jf. konsesjonslovens formål. Hvorvidt en konsesjonssøknad skal innvilges 
eller ikke beror på en konkret og individuell vurdering. Ingen har krav på konsesjon, men 
konsesjon skal gis med mindre det er saklig grunn til å avslå. Det er for øvrig driveplikt på 
jordbruksarealene jf. jordloven § 8.  
 
Det er fire forhold i § 9 som skal tillegges særlig vekt i konsesjonsbeslutningen. Særlig vekt 
skal også tillegges hensynet til en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling i § 9a. Andre 
momenter som f.eks. riks- eller lokalpolitiske retningslinjer kan tillegges alminnelig vekt. 
Private hensyn kan tillegges vekt, men kun som korrigerende moment. Kommunen skal ifg 
§11 vurdere om det er nødvendig med boplikt på eiendommen.  
 
§9:  

1. Bosettingshensynet 
Arealet som det søkes konsesjon på er ubebygd eiendom. Ervervet vil ikke direkte ha noen 
bosettingseffekt. Søker bor på naboeiendommen, en landbrukseiendom som grenser inntil 
den ubebygde eiendommen det søkes konsesjon på. Bosettingshensynet synes å være 
ivaretatt. 
 

2. Driftsmessig god løsning 
Det er et nasjonalt mål å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god 
lønnsomhet. Dette innebærer bl.a. at en må tilstrebe en bruksstruktur som gir grunnlag for 
å redusere kostnadene og tilpasse driften til endringer i rammebetingelsene for norsk 
landbruk. Eiendomsstørrelsen og den fysiske utformingen av eiendommen er viktige 
faktorer for å få det til. Ved vurdering av den driftsmessige løsning må en forholde seg til de 
aktuelle muligheter. En er ikke nødt til å velge den beste løsningen, det holder at løsningen 
er god.  
 
Konsesjonssøker ønsker å drive eiendommen og styrke eksisterende drift med jord - og 
skogbruk. Det er nedfelt i Landbruksplan for Lillehammer-regionen 2021-25 at det er 
ønskelig å opprettholde gardsbruk i alle størrelser. I denne sammenheng vil et middels stort 



bruk kunne få styrket sitt driftsgrunnlag og kunne få en god utnyttelse av ressursene som er 
tilgjengelig. Konsesjonseiendommen grenser inntil erververs landbrukseiendom. Det gir 
mulighet til å dyrke opp kanter og koble eget areal sammen med omsøkte areal. Dette vil gi 
en god arronderingsmessig løsning. Hensynet til god driftsmessig løsning er ivaretatt. 
 

3.  Erververs kvalifikasjoner  
Konsesjonssøker er oppvokst på gard, og eier fra før av en landbrukseiendom. Han 
tilfredsstiller kravet om egnethet.  
 

4. Helhetlig ressursforvaltning 
Konsesjonssøker vil ta eiendommen i bruk som tilleggsareal. Ervervet vil styrke en 
eksisterende driftsenhet som grenser inntil denne. Søker leier jorda i dag og ønsker 
jordbruksarealet i sitt driftsgrunnlag. Konsesjon av eiendommen vil føre til mer 
forutsigbarhet ift. framtidig planlegging av drifta. Aktiv drift på arealet er også det beste 
grunnlaget for å ivareta kulturlandskapet. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning er 
ivaretatt. 
 
Priskontroll:  
Iht. §9a skal det være priskontroll for ubebygd eiendom «med mindre eiendommen er en 
ren skogeiendom». Denne eiendommen består av både jord og skog, og er en ubebygd 
landbrukseiendom. Det skal derfor gjennomføres prisvurdering.  
 
Retningslinjer for prisvurdering i konsesjonssaker er angitt i rundskriv M-1/2021 fra LMD. 
Det er avkastningsverdien som skal legges til grunn og kapitaliseringsrenten skal være 4% 
for vurdering av jord- og skogarealer. For bygninger skal nedskrevet gjenanskaffelsesverdi 
benyttes. For enkelte bygg kan det benyttes andre verdsettingsmetoder, f.eks. kapitalisert 
utleieverdi. Fullstendige verdivurderinger skal kun gjennomføres i saker hvor det er tvil om 
kjøpesummen kan tillates. 
 
Verdien av jordbruksareal avhenger mye av produktivitet og driftsforhold. Eiendommen har 
0,6 daa fulldyrket areal som ligger rett ved veien, og slik sett godt tilgjengelig. Det er dog 
noe tvil om arealets produktivitet da dette er å anse som et lite og til dels gjengrodd areal. 
 
Eiendommen er taksert ifm. salget til en markedspris på kr 115 000. Kjøpesummen er den 
samme som takst.  Er det ikke tvil med hensyn til kjøpesummen kan vurderingen av 
prisspørsmålet gjennomføres på en mindre arbeidskrevende måte. 
 
Kommunedirektøren har gått gjennom taksten og har følgende kommentarer: 
 
Verdivurdering etter takst er sammensatt slik:  

Jord og beiter 20 000 
Skogarealer, almenningsrett 55 000 
Engangashogst, vurdert 40 000 
Sum 115 000 

 
Kommunedirektøren mener at en samfunnsmessig forsvarlig avkastningsverdi på dyrka 
marka ligger på 4000-6000 kr/daa, som er samme sats brukt i andre lignende saker. Det er 



for øvrig lite dyrket areal på eiendommen, slik at prisen ansees som lite påvirket av dette. 
Areal klassifisert som dyrket er på 0,6 daa. Ut fra flyfoto er dette et område som ikke anses 
som veldig produktiv.  
 
Eiendommen har 10,5 daa med innmarksbeite. Arealet er hovedsakelig fordelt på to teiger. 
De framstår i Gardskart som åpne og skjøttede områder, den ene teigen noe mer enn den 
andre, og ligger i rimelig nærhet til driftsbygningen på Høibakken.  
Kommunedirektøren mener prissettingen av jord og beiter er forventet nivå av det som kan 
gis for de gitte arealer og slik de ligger plassert. 
 
Eiendommen har 59,3 daa med skog. I Gardskart ligger arealet inne som skog inklusiv myr 
med middels til høy bonitet.  
 
Skogen har en skogbruksplan datert 25.10.2021. Skogen varierer mellom hogstklasse 2,3,4 
og 5, hvor det meste av skogen ligger fordelt mellom klasse 4 og 5. Det innebærer at det er 
muligheter for hogstinntekter på eiendommen i nær framtid. Kommunedirektøren mener 
taksten gir et riktig bilde av skogverdiene på eiendommen og har ingen videre innvendinger 
mot prissettingen av skogen. 
 
Vurdering: 
På generell basis er kommunen opptatt av å være en pådriver og tilrettelegger for 
næringsvirksomhet og framtidig drift. Iht. konsesjonslovens bestemmelser skal konsesjon 
gis med mindre det er saklig grunn for å avslå. 
 
Konsesjonsøker har en landbrukseiendom som drifter jord og skog, og vil med denne 
eiendommen kunne styrke sitt eget ressursgrunnlag og forutsigbarhet rundt egne arealer. 
 
Kommunedirektøren anser prisen som akseptabel og innenfor verdivurderingene for 
arealene. Bosettingshensyn, driftsmessig løsning, erververs kvalifikasjoner og hensyn til 
kulturlandskapet taler for at det innvilges konsesjon. Ervervet av konsesjonseiendommen 
vil styrke drifts – og ressursgrunnlaget på landbrukseiendommen g/bnr 143/1. Miljøet og 
kulturlandskapet vil bli tilgodesett med at en aktiv landbrukseiendom med tilgrensende 
eiendom får konsesjon på omsøkt areal. Ervervet vil gi en god driftsmessig løsning, og 
ivareta hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 
 
Kommunedirektøren har på bakgrunn av disse momentene kommet til at konsesjon bør gis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 



1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges søknad fra Sigmund Høibakken 
om konsesjon på inntil 70,1 daa fra eiendommen g/bnr 137/13 slik at dette kan legges som 
tilleggsareal til eiendommen g/bnr 143/1.  

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes  
3. Etter at hjemmel til ny eiendom er overført skal den sammenføyes med g/bnr 143/1 
 
 
 
 
 
Åsmund Sandvik Stina Bjurgren Aaseth 
Kommunedirektør 


