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Oppsummering av 2018 - aktuelle 
problemstillinger

AS som eierform til landbrukseiendom (V)

Prisutvikling og priskontroll (V)

Spredt boligbygging – en ny bolig per gårdsbruk per 
generasjonsskifte? (T)

Handlingsrommet ved konsesjonsbehandling – vilkår og avslag (T)



Nye eierformer i landbruket

Mer vanlig med konsesjonssøknader fra AS

Det er åpnet for dette, men bakgrunnen for regelen er litt spesiell

Ikke ment som en løsning for ordinært landbruk

Kan aksepteres hvor annet enn ordinært landbruk er dominerende, 
og dersom det byr på fordeler med AS fremfor pers. eierskap

Erfaringene, ikke bare fra Norge, viser at det personlige eierskapet 
er best over tid. 



Prisutvikling og priskontroll

Regelen om priskontroll står nå i konsl. § 9 a

Den gjelder og skal praktiseres, dvs. verdsette alle ulike deler av 
eiendommen

Rundskriv M-3/2002

Har forståelse for at det er en krevende oppgave som er pålagt 
kommunene, hvem bør utføre den?

Konsesjonsrisikoen legges ofte til kjøper i meglers salgsprospekt, 
lovlig men kan gi svært uheldige utslag i praksis



Spredt boligbygging i LNF-områdene

En bolig per generasjon, hva gjør det med fortsatt jordbruksdrift?

Dere får sakene etter jordloven, vi som sektormyndighet i forhold til 
disp. fra LNF-formålet

Ikke bare arealtapet, men også de drifts- og miljømessige ulempene

Næringsutøverne kjenner denne problemstillingen, hvordan blir den 
vektlagt i beslutningsorganene?



Handlingsrommet – vilkår og avslag etter 
konsesjonsloven

Å gripe inn i en avtale inngått mellom to private parter

HR har sagt noe om terskelen for å komme til et annet resultat enn 
det som kjøper og selger ønsker

Rt. 2011/1153: 
Søkerens formål er av sentral betydning, men må veies opp mot de 
samfunnshensyn som gjør seg gjeldende
Konsesjonsnektelse krever ingen overvekt av hensyn, det er nok at 
alternativet er bedre
Den alternative interessen (jordsøker) må være reell

Kort om personlig og «upersonlig» boplikt…



Anvendelsen av jordloven § 12

Deling i rasjonaliseringsøyemed

Utviklingen etter ny § 12

Ønske om å sitte igjen med tun og en del annet

En konkret vurdering som kommunen er nærmest til å gjøre

Men: hva slags bruks- og eiendomsstruktur legger vi opp til på lang 
sikt?

Tjenlig… av hensyn til de som yrket sitt i landbruket


