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Vedtak - Konsesjon - Stokke Nedre gnr 86 bnr. 1 og 3 - Gjøvik kommune 

Fylkesmannen viser til brev av 7.november 2017 med søknad fra Gjøvik kommune om konsesjon for 
erverv av landbrukseiendommen gnr.86 bnr.1 og gnr.83 bnr.6 i Gjøvik kommune. Kommunen er 
kjøper av eiendommen. Fylkesmannen skal da behandle konsesjonssøknaden, jf. forskrift av 
08.12.2003 nr. 1479 om overføring av myndighet til kommunene m.fl. § 1 andre ledd.  
 
Konklusjon 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9 med tilhørende bestemmelser gis det ikke konsesjon på 
erverv av landbrukseiendommen gnr.86 bnr.1 og gnr 83 bnr.6 i Gjøvik kommune. 
 
Konsesjonssøker og formålet med ervervet 
Stokke Nedre gnr.86 bnr. 1 og gnr. 83 bnr.6 i Gjøvik kommune har vært annonsert for salg. Gjøvik 
kommune gjorde vedtak om kjøp av eiendommen, og har signert kjøpsavtale med hjemmelshaverne 
av Stokke Nedre. 
 
Begrunnelsen for ervervet er at eiendommen egner seg som tomt for hovedsykehus ved 
Mjøsbrua, i tråd med konklusjonen og beslutningen i styret i Sykehuset Innlandet. Stokke Nedre 
ligger 4 km sør for evt. ny mjøsbru, og 10 km nord for Gjøviks sentrum. Beliggenheten er i 
umiddelbar nærhet til både eksisterende og evt. ny rv. 4. Ved forlengelse av Gjøvikbanen for 
sammenbinding med Dovrebanen mener kommunene at den mest sannsynlig vil bli liggende like ved 
Stokke Nedre. Med korte avstander både til Gjøvik by og fagmiljøer bl.a. ved NTNU, og til ny mjøsbru 
med god kommunikasjon mot øvrige mjøsbyer, mener kommunen at beliggenheten er egnet med 
hensyn til lokalisering av et nytt storsykehus. 
 
Kommunen mener at det er bedre å eie et aktuelt tomteareal for storsykehus selv, enn å påføre 
privatpersoner ulempene ved å vurdere ekspropriasjon. Kommunen vurderer dette til å være mest 
gagnlig for landbruket og for de som har sitt yrke i og inntekt fra landbruket 
 
Inntil beslutningen om valgt tomt for hovedsykehuset ved Mjøsa er tatt, vil eiendommens 
bygninger og jordareal forpaktes bort i en 5-årskontrakt. Dette for å innfri bo- og driveplikt, men også 
for å sikre forpakter forutsigbarhet. Skulle Stokke Nedre bli valgt som sykehustomt, vil forpakter få 
tilbud om å både bo og drive inntil reguleringsplan er vedtatt og utbygging igangsatt. Blir Stokke 
Nedre ikke valgt som tomt for hovedsykehus, vil Gjøvik kommune selge landbrukseiendommen når 
forpaktningsavtalen går ut. 
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Stokke Nedre er i kommuneplanens arealdel vist som LNF-formål, og kommunen må søke om 
konsesjon for ervervet, jf. konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9. Fylkesmannen i Oppland har fått saken 
oversendt til behandling som søknad om konsesjon for erverv av Stokke Nedre gnr/bnr 86/1 og 83/6 i 
Gjøvik kommune. Det er lagt ved kopi av kjøpsavtale, fullmakt og takst. 
 
Driftsenheten består i følge gardskart skog+landskap av følgende enheter:  
 

 
 
Situasjonsskisse over 86/1 og 83/6: 

 
 
Kjøpesummen er satt til 13 800 000.- kr. for eiendommen, samt 2 200 000,- kr. for løsøre. Totalt kr. 
16 000 000,-. 
 
Lovgrunnlaget 
Etter konsesjonsloven § 2 kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse med mindre det er gjort 
unntak i lov eller forskrift. I denne saken skal eiendommen erverves til landbruksformål og forpaktes 
bort inntil eventuell avklaring av eventuell sykehusplassering. Det er derfor nødvendig med 
konsesjon på ervervet og konsesjon skal vurderes etter konsesjonsloven (konsl.) § 9 og § 9a, jf. § 1.  
 
Formålet med loven går fram av § 1: 
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt 
vern om landbruket sine produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for 
samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 
1. framtidige generasjoners behov. 
2. landbruksnæringen. 
3. behovet for utbyggingsgrunn. 
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser. 
5. hensynet til bosettingen 
 
Når det gjelder punkt 3 om behovet for utbyggingsgrunn, er dette nærmere omtalt i forarbeidene til 
konsesjonsloven, se Ot.prp. nr 79 (2002-2003) s. 77:  
«Formålet i lovutkastet innebærer at en skal tilgodese behovet for utbyggingsgrunn. Ordlyden 
samsvarer med formålsbestemmelsen i gjeldende lov. Det reelle omfanget av bestemmelsen endres 
imidlertid. Årsaken til dette er at reglene om konsesjonspliktens omfang, jf. lovutkastet § 4, innebærer 
at det bare oppstår konsesjonsplikt ved erverv av utbyggingsarealer dersom erververen skal nytte 
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arealet i strid med plan. Se nærmere om dette under merknadene til § 4. Behovet for utbyggingsareal 
er, slik reglene foreslås, tilgodesett gjennom eksisterende planer. Konsesjonsvurderingen, herunder de 
vurderinger som ivaretar behovet for utbyggingsgrunn, blir bare aktuell som middel for å sikre 
etterlevelse av planene. Det oppstår konsesjonsplikt dersom erververen erverver utbyggingsareal som 
for eksempel er lagt ut til boliger, men hvor den nye eieren bygger ut arealet til for eksempel 
næringsformål». 
 
Ved avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av en landbrukseiendom som skal brukes til 
landbruksformål følger det av § 9 at det særlig skal legges vekt på: 
1. om erverver sitt formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, 
2. om ervervet er en driftsmessig god løsning, 
3. om erververen anses skikket til å drive eiendommen, 
4. om ervervet tar hensyn til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 
 
Ved avgjørelse om konsesjon på erverv av bebygd eiendom med mer enn 35 dekar fulldyrka og 
overflatdyrka jord som skal benyttes til landbruksformål, skal det i tillegg til momentene i § 9, legges 
«særlig vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling», jf. § 9a 
og prisrundskriv M-3/2002 og rundskriv M-3/2017. 
 
Fylkesmannen ser slik på saka 
Det er søkeren og formålet med ervervet som danner utgangspunktet for konsesjonsvurderingen. 
Formålet må veies opp mot de samfunnsinteressene som gjør seg gjeldende. Dette innebærer at 
samfunnshensynene er det sentrale ved vurderingen. Avgjørelsen skjer etter en individuell og 
konkret vurdering. I dette tilfellet er eiendommen avsatt til landbruksformål i kommuneplanens 
arealdel. Ettersom arealformålet er landbruk, kan en ikke legge vekt på konsesjonsloven § 1, nr. 3 
(behov for utbyggingsgrunn) da dette skal være tilgodesett gjennom eksisterende planer. 
 
Høyesterett har slått fast at konsesjonssøker ikke har rettskrav på konsesjon selv om dette isolert 
sett sikrer de hensyn som er nevnt i loven, jf. Rt. 2012 s. 18. Konsesjon kan nektes dersom det fins 
andre faktiske alternativer som bedre bidrar til de formål loven skal sikre, men konsesjon må gis med 
mindre det er saklig grunn til å avslå. En må velge mellom de faktiske muligheter som foreligger, jf. 
Ot. prp. nr. 79 (2002-2003) s. 76 og Rt. 2012 s. 18. Det følger av konsl. § 11 første ledd at det kan 
settes vilkår for konsesjon. 
 
Formålet med sykehustomt er ikke i tråd med gjeldende arealformål. Dersom arealet skal brukes til 
offentlige formål kreves omdisponering etter jordloven § 9 og eventuelt deling etter jordloven § 12.  
 
Samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, jf. § 9a 
Avtalt pris for eiendommen er basert på takst utført av Siv.ing Knut Jahr AS og Siv.agr. Syver Aalstad. 
Det er vist til rundskriv M-3/2002 med tillegg M-4/2004 og M-1/2010 samt at etter M-4/2004 og M-
1/2010 vil pris sjelden vil utgjøre noen begrensning i forhold til markedsprisen. 
Fylkesmannen vil bemerke at prisrundskrivene M-4/2004 og M-1/2010 er opphevet. «Stortinget ber 
regjeringen presisere overfor landbruksforvaltningen, fylkesmannsembeter, kommunene og 
fylkeskommune at konsesjonslovens bestemmelser om priskontroll skal følges», jf. rundskriv 
M2/2016. Retningslinjene for verdsetting i forhold til rundskriv M-3/2002, samt (kapitaliseringsrente 
4% og tillegg for boverdi kr. 1 500 000) skal legges til grunn for verdsettingen, jf. rundskriv M-3/2017, 
Konsesjon, priskontroll og boplikt. Det er uklart for Fylkesmannen om taksten er basert på gjeldende 
prisrundskriv. 
 
Det er avtalt en kjøpesum på kr. 8500 pr. daa dyrka mark, totalt kr. 1 630 300,-. Dette er etter 
Fylkesmannens vurdering en samfunnsmessig forsvarlig avkastningsverdi i dette området.  
 
Når det gjelder skogen er det lagt ved en verdisetting med utgangspunkt i skogbruksplan fra Mjøsen 
Skog på kr. 3 600 000,-. Det er regnet med en sluttavvirkning på 72 m3 pr. år fra 2015 til 2024. Dette 
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gir en avkastningsverdi på: 72 m3 x 210 kr/m3/0,04= kr. 368 000,-. Dersom vi fremskriver verdien 
lenger fram i tid i henhold til skogbruksplanen, så øker sluttavvirkningen til 799 m3 pr. år fra 2024 til 
2034. Avkastningsverdien blir da: 799 m3 x 210 kr/m3/ 0,04 = kr. 4 194 750,-. 
 
En gårdbruker som erverver eiendommen vil ofte hatt mest bruk for skogen de første årene etter 
kjøpet. Etter Fylkesmannens skjønn er avkastningsverdien på kr. 3 600 000,- for høg i forhold til mulig 
avkastning fram til 2024. Vi setter verdien til kr. 2 800 000,- 
 
Når det gjelder pris på bygninger på gardsbruk, så er disse definert som LNF-formål og det brukes 
vanligvis kostnadsverdi som tar hensyn til egnethet, ny-pris og vedlikeholdsbehov. Når det gjelder 
egnethet skal den basere seg på hva en eier med vanlig landbrukskunnskap kan forventes å bruke 
bygningene til. I dette tilfellet er det vist til markedspris, ligningstakst, fullverdiforsikring, samt 
prisrundskrivene etter konsesjonsloven.  
 
Det er vist til fullverdiforsikring på bygningene, men den sier lite om egnethet og kostnadsverdien 
(nedskrevet gjenanskaffelsesverdi). Markedspris skal ikke benyttes for landbrukseiendommer, men 
for boligen er tatt hensyn til at forskjell mellom kostnadsverdi og markedsverdi ofte blir stor i 
områder med stor etterspørsel etter boliger. I slike områder kan det godkjennes boverdi for inntil kr. 
1 500 000,- i tillegg til kostnadsverdi.  Det kan godkjennes boverdi på kr. 1 500 000 i dette området. 
Ligningstaksten er oftest svært lav i forhold til kostnadsverdi/avkastningsverdi, men kan brukes som 
en korreksjon. 
 
Der det er godkjente bygninger for annen næringsvirksomhet eller det ligger andre retter, kan 
avkastningsverdien brukes.  
 
Det framgår ikke klart om taksten for bygningen er satt ut fra kostnadsverdi og egnethet. En 
samfunnsmessig forsvarlig pris på jord og skog etter gjeldende prisrundskriv blir satt til kr. (2 800 
000.- + 1 630 300.-) = kr. 4 430 300.- 
Tar vi utgangspunkt i avtalt pris bli verdien av bygninger og retter følgende:  
kr. (13 800 000,- – 4 430 300,-) =kr. 9 369 700,- Dette virker som en svært høy kostnadsverdi ut fra 
egnethet og vedlikeholdsbehov. 
 
På bakgrunn av usikre verdsettingsprinsipper av bygninger har Fylkesmannen kommet til at prisen er 
høy i forhold til en samfunnsmessig forsvarlig pris. Dette taler mot å gi konsesjon. Det er imidlertid 
andre momenter som også taler mot å gi konsesjon, så prisvurderingen alene, har ikke vært 
avgjørende for Fylkesmannens vedtak.  
 
Hensynet til bosettingen i området, jf. § 9 nr. 1 
Kommunen skal ikke oppfylle boplikten og ervervet medfører nedgang i bosettingen på kort sikt 
dersom forpakteren blir en gardbruker som leier jorda og bor på egen gard. Nedre Stokke er en 
drivverdig driftsenhet som bør bebos og drives av eier. Forpaktning kan gå på bekostning av dagens 
bosetting i området. Bosettingshensynet taler mot å gi konsesjon til kommunen. 
 
Driftsmessig god løsning, jf. § 9 nr. 2 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at det er framhevet som et sentralt mål i Meld.st. 9. (2011-2012) 
og i forarbeidene til endringene i jordloven prp. 127 L (2012-2013) at eier og bruker av 
landbruksareal er den samme. Salg til Gjøvik kommune som skal leie ut arealene på 5-års kontrakter 
er ingen god løsning for å sikre forutsigbarhet, framtidig drift og utvikling av jordressursene i 
området. 5 år i landbrukssammenheng er kort tid. For å få landbruksfinansiering er det som regel et 
krav om 10 års leiekontrakter. Ervervet vil etter en samlet vurdering ikke tilgodese landbruksnæringa 
i området.  
 
Et oppkjøp av landbrukseiendommer for å sikre seg utbyggingsarealer kan virke som 
kapitalplassering og spekulasjon, noe som vil føre til en uheldig utvikling og undergraving av 
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styringssystemer for arealbruk. Dette er i strid med lovens formål om å oppnå et effektivt vern om 
landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet, jf. 
rundskriv M-3/2017 pkt. 8.2.5 
 
Om søkeren er skikket til å drive arealet, jf. § 9 nr. 3 
Det ikke lagt fram dokumentasjon som tyder på at kommunen er en bedre forvalter av en 
landbrukseiendom enn en aktiv og selveiende gardbruker, jf. Meld.st. (2011-2012) kap. 10.1, Mål for 
eiendomspolitikken i landbruket. Kortvarige leiekontrakter blir vanskelig å administrere og dermed 
blir det vanskelig å sikre arealressursene for framtidige generasjoner. Fylkesmannen mener således 
at kjøpers hensikt med ervervet medfører at han ikke er godt skikket til å forvalte 
landbrukseiendommen i tråd med konsesjonslovens formål. 
 
Helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap, jf.§ 9 nr. 4 
Med helhetlig ressursforvaltning er det ment at en må se på hva for virkninger et eierskifte har for 
alle ressursene på eiendommen, enten det er jord- og skogbruksareal, bygninger eller andre deler av 
eiendommen. I begrepet ligger at en også tar vare på framtidige generasjoners behov for ressurser. 
Som nevnt mener Fylkesmannen at en som selv eier og bruker arealene har bedre mulighet til å 
ivareta eiendommens ressurser i et langsiktig perspektiv enn den som leier areal. Erverv av Nedre 
Stokke til mulig framtidig sykehustomt eller kortsiktig utleie av arealene vil ikke ivareta 
kulturlandskapet på den måten som er ønskelig. 
 
Kommuner som erverver landbrukseiendom: 
I dette tilfellet er det i utgangspunktet ikke offentlige interesser til eiendommen annet enn at det kan 
bli et nytt område for sykehusanlegg i framtida. Gjøvik kommune har ikke kjøpt eiendommen for å 
drive landbruksdrift. Fylkesmannen mener at et eventuelt oppkjøp med den hensikt å bruke 
landbruksarealer til offentlige formål/sykehus, bør skje gjennom planlegging etter plan- og 
bygningsloven. Arealbruken må først avklares i plan, slik at en får vurdert og konsekvensutredet om 
eiendommen og området for øvrig er egnet til et så omfattende prosjekt som nytt hovedsykehus 
innebærer. Fylkesmannen vil bemerke at selv om man i denne saken hadde gitt konsesjon, ville ikke 
det gitt noen garanti for at man i planprosessen ville fått tillatelse til omregulering. Dersom området 
allerede var omregulert til offentlig formål, ville ikke konsesjonsloven kommet til anvendelse.  
 
Vedtak 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9 med tilhørende bestemmelser gis det ikke konsesjon på 
erverv av landbrukseiendommen gnr. 86 bnr.1 og gnr. 83 bnr. 6 i Gjøvik kommune, som omsøkt. 
Vilkårene for å få konsesjon er ikke oppfylt. 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages til Landbruksdirektoratet, jf. forvaltningsloven § 28. 
Klagefristen er tre uker, jf. § 29. Klagen må være begrunnet og framsatt skriftlig. Eventuell klage skal 
sendes til Fylkesmannen i Oppland.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Bente Odlo e.f. Kjell Aarestrup 
avdelingsdirektør seniorrådgiver 
 
 
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift. 
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