
 
Saksbehandler:  Ann Guro Kjernli Arkiv: V62 &18  
Arkivsaksnr.: 22/1729    
 
 
GBNR 77/1  - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - LANDBRUKSEIENDOM RUSTEN 
SØKER: IVER R. RUSTEN 
 
 
Vedlegg: 

• Konsesjonssøknad 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

• Kjøpskontrakt av 26.4.2022 
 
Sammendrag: 
Iver Rusten ønsker å ta over familiegården og søker konsesjon på Rusten g/bnr 77/1 mfl. i Øyer. 
Selger er Kjell Rusten. Som sønn av overdrager kan Iver overta eiendommen konsesjonsfritt ved å 
tilflytte innen ett år og bebo den i fem år, jf. §5 i konsesjonsloven. Han ønsker imidlertid å vente 
med tilflytting fram til 1.1.2025 og søker konsesjon. 
 
Kommunedirektøren mener det er positivt at yngre generasjoner ønsker å ta over 
landbrukseiendommer og drive de videre. En utsettelse av tilflyttingsfristen med 2,5 år anses ikke å 
utfordre hensynene nevnt i konsesjonsloven § 9. Søknaden anbefales innvilget. 
 
Saksutredning: 
Iver Rusten er i ferd med å overta garden Rusten g/bnr 77/1 mfl. på Øyer vestside. Selger er Kjell 
Rusten som er far til søker. Kjøpekontrakten er signert. 
 
Som sønn av overdrager kan Iver Rusten overta eiendommen konsesjonsfritt ved å tilflytte 
eiendommen innen ett år og bebo den i fem år (konsesjonsloven §5 annet ledd). Han søker nå 
konsesjon siden Kjell Rusten ønsker å drive gården selv fram til 1.1.2025. Søker bor i Stange 
kommune og vil tilflytte eiendommen innen 1.1.2025. 
 
Søkers planer for eiendommen er fortsatt jordbruksdrift, grønnsaksproduksjon, grønn omsorg og 
skogsdrift.  
 
Fakta om eiendommen 
Rusten gård g/bnr 77/1 mfl. ligger på Øyers vestside like ovenfor Lågen. Landbrukseiendommen er 
på 884,5 daa stort areal fordelt på følgende markslag: 122,4 daa fulldyrket, 60,8 daa innmarksbeite, 
490,7 daa produktiv skog, 202,3 daa annet marksalg og 8,3 daa bebygd areal. Skogarealene ligger 
delvis sammenhengende fra garden og oppover i dalsida. Det følger med seter og noe 
jordbruksareal på Augsætra i Øyer statsallmenning, samt en parsell med fulldyrket areal ved 
Stormyra. Bebyggelsen på garden består i våningshus, kårbolig, driftsbygning, redskapshus og to 
mindre uthus. 



 
Landbrukseiendommen g/bnr 77/1 har tilknyttet følgende matrikkelenheter: g/bnr 9/4, 77/2, 79/9, 
80/5. I tillegg er g/bnr 80/23 ikke en kartfestet matrikkelenhet, men den er registrert på Kjell Rusten 
og skal derfor være med. Til landbrukseiendommen tilhører også to matrikkelenheter beliggende i 
Øyer Statsallmenning. Disse er ikke oppført på søknaden. G/bnr 155/1/541 (setra på Augsetra) er et 
tinglyst feste og festeretten overføres ved tinglysning samtidig med resten av eiendommen. G/bnr 
155/1/496 (tilleggsjordparsell ved Stormyra) er et ikke tinglyst bruksrettsfeste. Dette festearealet 
har 46,8 daa fulldyrket areal, 115,8 daa uproduktiv skog/myr og 1,1 daa bebygd areal. Festeretten 
her overføres ved melding til grunneier Statskog SF. 
 
 

 
g/bnr. 77/1 mfl. 
 

 



G/bnr. 155/1/541 
 
Drifta av eiendommen går gjennom foretaket Roverud Drift DA. Bak dette foretaket står Kjell Rusten 
og Lisa Roverud Rusten. Driftssenter for foretaket er Roverud gard g/bnr 95/1 i Lillehammer som 
eies av Heidi Roverud Rusten. Disse gardene har vært drevet som en enhet i mange år. Ettersom 
Kjell Rusten og Heidi Roverud Rusten eier hver sin gard, og gardene hver for seg oppfyller kravet til 
odlingsjord jf. odelsloven §2, så kan gardene overdras til ulike odelsrettshavere uten samtykke til 
deling etter jordloven § 12. 
 
Lovgrunnlaget  
Det følger av konsesjonsloven § 2 at fast eiendom som hovedregel ikke kan erverves uten 
konsesjon. Etter konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 1 og 2 er konsesjonsplikt ikke nødvendig når 
eieren er beslektet med tidligere eier på nærmere bestemt måte eller er odelsberettiget til 
eiendommen. Dersom eiendommen er bebygd og har mer enn 35 dekar fulldyrka eller 
overflatedyrka eller mer enn 500 dekar produktiv skog er konsesjonsfriheten betinget av at 
erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bebor den i minst fem år, se 
konsesjonsloven § 5 andre ledd.  
 
Boplikt på en eiendom kan enten følge direkte av loven i de tilfellene en eiendom overtas  
konsesjonsfritt, eller på grunnlag av vilkår i et konsesjonsvedtak, i de tilfellene det er nødvendig 
med konsesjon på ervervet. Boplikten tar i begge tilfeller sikte på å ivareta hensynet til bosetting, 
hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet i framtiden.  
 
Når erververen ikke har tenkt å bosette seg på eiendommen, eller ikke kan innfri kravet om 
tilflytting innen ett år, må vedkommende søke konsesjon selv om en er odelsberettiget eller i nær 
slekt med overdrager. 
 
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 

 
• Punkt nr. 3 gjelder ikke sak der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon fordi de ikke 

skal oppfylle boplikten etter § 5 andre ledd. I en slik sak skal det i tillegg til punkt nr. 1, 2 og 
4 blant annet legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold. 
Søkerens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som et 
korrigerende moment. 

 
Vurdering: 
Bosettingshensynet 
Hensynet til bosetting er satt for å sikre at bosettingen kan opprettholdes eller styrkes i det aktuelle 
området. Vurderingen skal ta utgangspunkt i det konkrete området garden ligger i, jf. rundskriv M-
1/2021. Det er altså ikke utviklingen i kommunen generelt som skal vurderes. 



 
Rusten ligger på Øyers vestside. Dette er et område hvor fraflytting sannsynligvis ikke vil være et 
problem. Konsesjonssøker har imidlertid til hensikt å flytte til eiendommen innen 1.1.2025. Ervervet 
vil derfor klart være positivt for bosettingen i området. 
 
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 fortsette driften av gården. Det skal fokuseres på grønnsaksproduksjon, 
grønn omsorg og skogsdrift. Ut fra arealstørrelsen på gården er det potensiale for videre drift og 
utvikling av denne framover. 
 
Helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap 
Konsesjonssøker er oppvokst på gården og vil etter hvert flytte dit. Han skal drive tradisjonell 
landbruksdrift med jordbruk og skog. Det er også planer om å tilby grønn omsorg. Ervervet anses å 
ivareta en helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 
 
Husforholdene 
Husforholdene er avgjørende for om eiendommen er å anse som bebygd jf. rundskriv M-1/2021. 
Det er ikke tilstrekkelig at det er bygninger som har vært i bruk som helårsbolig, det er visse krav til 
egnethet. Disse kravene er større ved den lovbestemte boplikten jf. §5 annet ledd enn boplikt som 
følger av vilkår etter §11 eller nedsatt konsesjonsgrense for bebygd eiendom etter §7. Dersom 
bolighusene er utsatt for forfall eller på annen måte ikke uten enkle grep kan gjøres beboelige, er 
det ikke grunnlag for lovbestemt boplikt.  
 
Det framkommer av søknaden at det er to bolighus på garden. Etter det kommunen kjenner til er 
boligene bebodd av andre enn søker i dag. En legger til grunn at konsesjonssøker anser bygningene 
som beboelige.  
 
Konsesjonssøkers livssituasjon 
Etter konsesjonsloven § 9 fjerde ledd tredje punktum kan det legges vekt på «søkerens  
tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon». Disse momentene kan bare tillegges vekt som 
korrigerende moment. Dette innebærer at det ikke er hensynet til søker som skal være avgjørende 
for avveiningen. Bare hvis den samlede vurderingen av de øvrige momentene etterlater tvil om 
hvordan samfunnsinteressene best kan ivaretas, kan livssituasjonen eller tilknytningen etter 
omstendighetene bli avgjørende. 
 
Søkers tilknytning til eiendommen kan være av ulik karakter. En søker som er oppvokst på gården vil 
ofte ha sterk tilknytning til den, men også annen form for tilknytning som for eksempel besøk i 
ferier, familietilknytning m.m. omfattes av uttrykket. Rusten er oppvokst på garden og har 



tilknytning til eiendommen. Han har lagt planer om videre langsiktig drift når han flytter dit innen 
1.1.2025. En anser søkeren å ha slik tilknytning til eiendommen at lempelser i tilflyttingsfrist kan 
være aktuelt. 
 
Eksempler på at hensynet til søkers livssituasjon gjør seg gjeldende kan være forhold knyttet til 
arbeids- eller utdannelsessituasjon, familiære, helsemessige eller andre sosiale forhold. I dette 
tilfellet ønsker nåværende driver å fortsette fram til 1.1.2025, mens søker ønsker å bo i Stange 
kommune så lenge. Kommunedirektøren har ingen grunn til å tvile på dette og mener at det 
viktigste er at eiendommen blir drevet og bebodd i det lange løp. Det er ikke avgjørende at den er 
bebodd av eieren de nærmeste tre årene. 
 
Helhetsvurdering 
Kommunedirektøren mener det er positivt at yngre generasjoner ønsker å ta over 
landbrukseiendommer og drive de videre. En mindre lempelse i tilflyttingsfrist er ikke til vesentlig 
ulempe for at de langsiktige målene i konsesjonsloven blir ivaretatt. Søknaden anbefales innvilget. 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges konsesjon til Iver Rusten på 
erverv av landbrukseiendommen Rusten g/bnr 77/1 med tilhørende grunneiendommer 9/4, 
77/2, 79/9, 80/5, 80/23 og 155/1/541 tilhørende g/bnr 77/1 i Øyer kommune.  

2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at erververen 
tilflytter eiendommen innen 1. januar 2025 og bebor eiendommen i minimum fem år.  

3. Det kan ikke påregnes ytterligere utsettelse av tilflyttingsfristen.  
 
 
 
Åsmund Sandvik Ann Guro Kjernli 
Kommunedirektør 


