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Prinsipper ved behandling av konsesjonssaker  
 
Kommunedirektøren si innstilling: 
 
Utval for teknisk saker og næring delegerer behandling av konsesjonssøknader til 
kommunedirektøren.  
 
Følgende prinsipp skal legges til grunn ved vurdering av søknadene:  
 
Ved behandling av søknad om konsesjon må formålet med ervervet harmonere med de 
hensyn loven skal sikre. I tillegg blir det i Hå lagt vekt på følgende retningslinjer:  
 

1. Det er et krav om at søker har til hensikt å bo på og drive eiendommen. Normalt er 
personlig boplikt et vilkår for konsesjon for landbrukseiendommer som er over 35 
dekar dyrka jord eller overflatedyrka jord og/eller mer enn 500 dekar produktiv skog. 
En kan og godta at søkeren bor på nabogården og driver eiendommen som 
tilleggseiendom.  
 
Det kan i særlig tilfelle bli gitt upersonlig boplikt dersom søkeren bor i kommunen. 
 
Det kan i særlig tilfelle gis utsatt frist for å oppfylle boplikt inntil 5 år. 
 

2. Hensynet til landbruksnæringen, slik som driftsmessige gode løsninger og pris, skal 
ha særlig stor vekt i område som er klassifisert som særlig verdifullt 
landbruksområde.  
• Ved priskontroll skal følgende legges til grunn:  

o Pris på jord skal vurderes ut ifra avkastningen arealet kan gi med følgende 
faste priser: 
 Mindre god jord =    kr   9000 
 God jord =    kr 12000 
 Svært god jord =    kr 15000  
 Svært god grønsaksjord =  kr 18000  

o Veiledende pris for jordkvalitet er med hensyn til de nyeste 
jordsmonnanalysene fra NIBIO. 

o Verdien kapitaliseres med den rentefoten som er gjeldende til hver tid. 
Nåværende rentefot er 4 %. 

o Tilleggsjord kan tillegges 50 % i pris. 
o Pris på bygninger blir vurdert ut ifra nedskrevet byggekostnad og 

justeringer i forhold til alder, slitasje og krav om dyrevelferd. Melkekufjøs 
kan også justeres ytterligere hvis det ikke er registrert melkekvote på 
eiendommen. 



  
o På eiendommer med boplikt kan det settes boverdi på eiendommen med 

inntil kr 1 000 000. 
o Angående andre verdier vises det til rundskriv M-3/2002. 

 

Bakgrunn for saka: 
 
Utval for tekniske saker og næring har i møte den 21.11.2019 bedt rådmannen om sak der 
muligheten for delegering av konsesjonssaker fra UTN til kommunedirektøren, blir vurdert. 
 
I utvalgsmøtet til Utval for tekniske saker og næring (UTN) den 19.11.20 ble sak nr 147/20, 
om prinsipper til vurdering ved behandling av konsesjonssaker, behandlet. 
Kommunedirektøren la fram innstilling i saken, se vedlagt dokument.  
 
I møtet ble det lagt fram flere forslag. Det forslaget som fikk flest stemmer og ble vedtatt i 
møtet, var forslag fra Knut Åge Gjersdal, Sp, om at saken ble sendt tilbake til 
kommunedirektøren med det som hensikt, å sende den på høring til bondelagene.  
 
Saken ble sendt til Nærbø bondelag, Varhaug bondelag og Søre-Hå bondelag til høring med 
frist til 23. desember 2020 for å komme med uttale til saken. 
 
Det arbeides med landbruksplan for Hå kommune. Der er det foreslått bestemmelser og 
retningslinjer for saksbehandling av konsesjonssaker.  
 
Vurderinger og konklusjoner fra denne saken vil bli tatt med i planen.  
 
Uttaler fra bondelag: 
Uttaler fra bondelagene er vedlagt i saken. Deres innspill blir lagt inn i saken under hvert 
punkt i kapitelet «Retningslinjer» 
 
Lovgrunnlag: 
 
Lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eigedom 
(konsesjonsloven) mv. med endringer i lov 19. juni 2009 nr. 98. 
 
Rundskriv M-3, 2002 Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon. 
Rundskriv M-3, 2017 Konsesjon, priskontroll og boplikt. 
 
Vurdering: 
 
Kommunen fikk fra 1. januar 2004 myndighet til å avgjøre bl.a. alle konsesjonssøknader. 
Myndigheten ble lagt til kommunene bl.a. for å styrke lokaldemokratiet på landbruksområdet. 
Kommunene hadde fra tidligere myndighet til å avgjøre søknader om fritak fra bo- og 
driveplikt. En følge av lovendringen i 2009 er, at muligheten for å søke fritak fra boplikt 
opphører, og eiere som ikke kan eller vil oppfylle boplikten, må søke konsesjon. Endringen i 
2009 fører ikke til andre endringer av kommunens rolle som avgjørelsesorgan i første instans 
innen dette saksfeltet.  
 
Kommunen skal forvalte virkemidlene i loven slik at lokale samfunnsbehov ivaretas innenfor 
rammene av nasjonal politikk.  
 
Behovet for lokal skjønnsutøvelse vil som før, variere fra sakstype til sakstype. Rasjonell 
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utforming av landbrukseiendommer, plassering og utforming av bolig- eller fritidstomter og 
forhold knyttet til kulturlandskapet er eksempler hvor kommunen skal ha et vidt handlingsrom 
og hvor lokal forankring er viktig.  
 
Jordvern er på den andre side et område hvor kommunen må ta forsvarlig hensyn til 
nasjonale føringer. En slik føring er gitt i konsesjonslovens formålsbestemmelse. En viser til 
at formålet med loven bl.a. er å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer. 
Det innebærer at kommunen må ta hensyn til nasjonens behov for å kunne produsere mat 
selv også i framtida. Kommunen må også ta hensyn til nasjonale føringer for bruksstrukturen. 
En slik føring er gitt i jordlovens formålsbestemmelse hvor det framgår at ressursene bør 
disponeres slik at en får en tjenlig og variert bruksstruktur.  
 
Et eksempel på et viktig nasjonalt hensyn er også ønsket om en samfunnsmessig forsvarlig 
prisutvikling for landbrukseiendom. Dette er nedfelt i konsesjonsloven § 9 a. Også andre 
nasjonale hensyn kan gjøre seg gjeldende med styrke i den enkelte saken.   
 
Lovens formål ivaretas gjennom virkemidler både av generell og konkret karakter. 
Hovedregelen i konsesjonsloven er fastsatt i § 2, og innebærer at det oppstår konsesjonsplikt 
ved erverv av fast eiendom. 
 
Myndighetene kan gi konsesjon, avslå, eller fastsette slike konsesjonsvilkår som anses 
nødvendig av hensyn til de formål loven skal fremme. Gjelder ervervet landbrukseiendom, 
omfatter konsesjonsvurderingen bl.a. priskontroll.  
 
Det gjelder mange og viktige unntak fra hovedregelen om konsesjonsplikt. Omfattes ervervet 
av ett av unntakene er det ikke nødvendig å søke konsesjon. Dette gjelder uavhengig av om 
unntaket er fastsatt i loven, eller om det følger av en bestemmelse i forskrift. Et viktig unntak 
er på grunn av erververens stilling, omtalt i § 5 i loven. Dette er det som har blitt kalt 
«slektskapsparagrafen». Unntaket er betinget av at overdrageren har sitt konsesjonsforhold i 
orden, og at kjøperen overholder krav om boplikt. Dersom eiendommen har bebyggelse som 
er eller har vært brukt som helårsbolig, og består av mer enn 35 dekar fulldyrka eller 
overflatedyrka jord, er det boplikt i 5 år.  
 
Det kommer frem av konsesjonslovens § 9 første ledd at ved «erverv av eiendom som skal 
nyttes til landbruksformål skal det til fordel for søker legges særlig vekt på;  
 
1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling  
2. om erververs formål vil ivareta hensynet il bosettingen i området  
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning  
4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen  
5. om ervervet ivaretar hensynet il helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 
 
Opplistingen av momenter som skal vektlegges, er ikke uttømmende. Det kan også legges 
vekt på andre momenter når de er relevante i forhold til konsesjonslovens formål.  
 
Momentene som kan tillegges vekt ved avgjørelsen av konsesjonsspørsmålet, skal 
vektlegges forskjellig.  
 
I § 9 fjerde ledd tredje punktum er det dessuten sagt at søkers tilknytning til eiendommen og 
søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som korrigerende momenter. 
 



  
Om pkt.1:  
Hensynet til en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling er bare aktuelt hvor ervervet skjer til 
landbruksformål, og det er et moment det skal legges særlig vekt på. Hensynet supplerer 
momentene som er nevnt i § 9, og kan begrunne avslag på konsesjonssøknaden. Det skal 
imidlertid foretas en helhetsvurdering av alle momentene samlet. Selv om kommunen mener 
at prisen er for høy, kan kommunen følgelig etter en samlet vurdering gi konsesjon.  
 
Departementet har i forskrift av 1. september 2017 fastsatt unntak fra priskontroll ved 
konsesjonsbehandlingen av erverv av eiendom med brukbart bolighus dersom den avtalte 
prisen er under 3,5 millioner kroner.  
 
I rundskriv M-7/2002 og M-4/2004 ble kapitaliseringsrenten ved verdsetting av henholdsvis 
skog og jordbruksareal fastsatt til 4 %.  
 
Øvre ramme for tillegg av boverdi har blitt økt ved flere anledninger, sist ved rundskriv  
M-1/2010 til kr 1 500 000.  
 
Verdsettingsprinsipper:  
I henhold til rundskriv M-3/2002 bør følgende verdsettingsprinsipper nyttes ved 
verdivurdering av landbrukseiendommer i forbindelse med konsesjon. 

• For jord og skog nyttes avkastningsverdi (bruksverdi) 

• For bygninger nyttes kostnadsverdi (nedskrevet gjenanskaffelsesverdi). For enkelte 
bolighus kan det være aktuelt å nytte årlig netto utleieverdi som verdsettingsgrunnlag. 

• For rettigheter og andre ressurser som hører til eiendommen nyttes enten 
avkastningsverdi eller kostnadsverdi – alt etter rettighetens eller ressursens art. I 
noen tilfeller må en falle tilbake på en rent skjønnsmessig verdivurdering.  

Ved verdiberegningen av jordbruksarealer skal det tas utgangspunkt i hva jorda nyttes til og 
gir av avling. I områder med gunstige vilkår for andre planteproduksjoner, f.eks. poteter, 
grønnsaker, frukt og bær, og hvor dette ut fra bl.a. produksjonsmiljø har sin naturlige plass, 
kan verdiberegninger ta utgangspunkt i slike produksjoner.   
 
Avkastningsverdi (jordverdi, skogverdi) kan skjematisk vises slik: 

årlig framtidig nettoavkastning 
________________________ 
kapitaliseringsrentefot 
 
Nettoavkastning, slik den er definert her, framkommer som differanse mellom 
produksjonsinntekter og produksjonskostnader. I produksjonskostnadene må inkluderes 
godtgjøring for innsatt arbeid, mens rentekrav på selve grunnen (jorda) holdes utenom.   
 
For gras-/grovfôrproduksjon, som skal nyttes til husdyr, har en ikke noen entydig produktpris. 
Alternativt er pris på kraftfôr nyttet som pris på gras-/grovfôr-produksjon. Gras-/grovfôr-
produksjon blir vanligvis målt i fôrenheter (FEm). 1 FEm svarer tilnærmet til 1 kg korn.  
 
Prisen på korn og andre planteprodukter ble redusert i forbindelse med innføring av areal- og 
kulturlandskapstilskudd (AK-tilskudd). På grunn av differensieringen mellom bl.a. bruks-
størrelser og distrikter er AK-tilskuddet, ved siden av å være et inntektspolitisk tilskudd, også 



  
et struktur- og distriktsutjevnende tilskudd. Laveste sats av AK-tilskuddet i de ulike plante-
produksjoner har i hovedsak karakter av å være et inntektspolitisk tilskudd, som naturlig bør 
inngå som del av produksjonsinntekten i planteproduksjon.   
 
Produksjonskostnadene i den aktuelle produksjon omfatter alle kostnader til og med høsting 
av avlingen, men ikke kostnader knyttet til lagring (driftsbygning). Det gjelder variable 
kostnader som såkorn/såfrø, gjødsel, kalk og plantevernmidler. Videre gjelder det faste 
kostnader som maskiner/redskaper og arbeidsvederlag. 
 
Rettledende kostnadstall i ulike produksjoner finnes ellers i materiale fra Norsk institutt for 
landbruksøkonomisk forskning – NIBIO (driftsgranskingene, håndbok for driftsplanlegging), 
som må vurderes i forhold til lokale forhold og tilpasses erfaringsdata. 
 
For ikke fulldyrka jordbruksareal (overflatedyrka og beiteareal) må det foretas verdianslag i 
forhold til fulldyrka jord. Som for fulldyrka jord, vil avlingsnivå og kostnadene med drift av 
arealene være aktuelle vurderingsfaktorer. 
 
Verdsetting av dyrkbar jord må skje på skjønnsmessig grunnlag, hvor jordkvalitet, klima, 
oppdyrkingskostnad inklusiv grøfting og driftsforhold er aktuelle vurderingskriterier. 
Verdinivået på dyrkbar jord som har dannet seg i konsesjonsammenheng, ligger mellom kr. 
2000 og kr. 6000 pr. dekar.   
 
For å stimulere til rasjonaliseringstiltak, bl.a. salg framfor bortleie av eiendommer egnet som 
tilleggsjord, kan det for jordbruksareal legges marginal verdibetraktning til grunn når 
konsesjonspris vurderes. For at marginal verdibetraktning skal nyttes, må det gjelde 
rasjonalisering som er i samsvar med jordlovens formål. Ved erverv av tilleggsjord vil ramme 
for eventuelt tillegg i forhold til vanlig avkastningsverdi fastsettes til inntil 50 %. Innen 
rammen på 50 % må tillegg vurderes konkret i den enkelte sak. For helt små arealer, f.eks. 
som følge av grensejusteringer og rene arronderingstillegg, kan det skjønnsmessig 
aksepteres noe høyere tillegg enn 50 % av vanlig avkastningsverdi. 
 
Kostnadsverdi (nedskrevet gjenanskaffelsesverdi) på en bygning svarer til antatt nyanleggs-
kostnad i dag for en tilsvarende bygning, korrigert for alder, størrelse, slitasje, vedlikehold og 
egnethet etter dagens normer og krav. Korrigeringen (nedskrivingen) av nyanleggskostnaden 
bestemmes etter en konkret vurdering av vedkommende bygning. 
 
Mjølkekvote som ligger til en eiendom, er i konsesjonssammenheng ikke del av den faste 
eiendommen. Eventuell ”verdi” av kvoten (jf. ordningen med salg og kjøp av mjølkekvote), 
skal derfor ikke inngå som del av kjøpesummen for eiendommen.  
 
Indirekte kommer verdi av mjølkekvote til uttrykk som del av kostnadsverdien på drifts-
bygningen, jf. den særskilte verdi som ligger i en driftsbygning som er bygd og innredet for 
melkeproduksjon.  
 
Det kan være aktuelt å korrigere kostnadsverdien på våningshuset (hovedbolig) i tilfelle 
bygningen klart ligger over normal stor og god boligstandard på en landbrukseiendom.  
 
Kostnadsverdiberegningen av kårbolig/generasjonsbolig foretas på samme måte som 
beregning av verdien på hovedboligen.  
 
Hefte på eiendommer i form av borett i kårbolig eller annet bolighus, innebærer at boligen 



  
ikke får full verdi for kjøper før heftet faller bort. Kostnadsverdien må korrigeres for dette. 
Korrigeringen for borett kan foretas ved diskontering av kostnadsverdien for det antall år 
boretten er bestemt eller påregnes å vare. Ved varighet knyttet til ”levetid”, kan påregnelig 
varighet − med grunnlag i borettshavers alder − finnes i tabell i arveavgiftsloven.  
 
På eiendommer med flere enn to bolighus (hovedbolig og kår-/generasjonsbolig) vil 
økonomisk utnytting av bolighus ofte avhenge av leiemarkedet.  
 
Ut fra at boligen på en landbrukseiendom ofte også skal tjene som bosted for yrke utenom 
landbruket, er det i mange tilfelle grunnlag for en viss harmonisering av verdivurderingen av 
boliger på landbrukseiendommer i forbindelse med konsesjonsbehandlingen med det 
alminnelige prisnivå på boliger på tomteeiendommer i det området eiendommen ligger.   
 
Det kan skje ved at det legges en ”boverdi” til kostnadsverdien på boliger på 
landbrukseiendommer i områder der beregnet kostnadsverdi ligger lavere enn det 
alminnelige prisnivå på boligeiendommer. Ved vurderingen av størrelsen på eventuell 
”boverdi”, vil tomtepriser for boligeiendommer i området − ved siden av det alminnelige 
prisnivå på boligeiendommer − gi en viss veiledning. Øvre ramme for tillegg av boverdi i Hå 
kommune settes til kr.1 000 000. 
 
Om pkt. 2:  
Bosettingshensynet er forhold det skal legges særlig vekt på. Dette innebærer at det må 
avklares om bosettingshensynet gjør seg gjeldende i det aktuelle området og med hvilken 
tyngde. Det må tas stilling til om det er nedgang eller fare for nedgang i folketallet i denne 
delen av kommunen. Bosettingshensynet kan bl.a. tilsi at søknaden avslås, eller at det i 
konsesjonsmeddelelsen stilles vilkår om boplikt. Landbruksmyndighetene har plikt til å 
vurdere om det er nødvendig å sette vilkår om personlig boplikt. Det er kommunens 
oppfatning av bosettingsutviklingen i det aktuelle området som skal tillegges vekt.  
 
Om pkt. 3:   
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. Det må foretas en konkret vurdering der det bl.a. er av betydning hvilken driftsform 
som er påregnelig for området. Det må videre legges vekt på arronderingsmessige forhold, 
herunder bl.a. hvordan grensene er trukket og om eiendommen består av flere teiger og i så 
fall hvor lang avstand det er mellom dem.  
 
Driftsmessige gode løsninger forutsetter rasjonelle driftsenheter. Hva som er rasjonelle 
driftsenheter, vil endre seg i takt med utviklingen innen landbruket. Ved kjøp av 
tilleggsarealer er det viktig at ikke avstanden mellom eiendommene blir for stor. Lang 
avstand som argument for å nekte konsesjon, må bygge på en vurdering av bl.a. påregnelig 
driftsopplegg og transportbehovet i denne forbindelse, sammenholdt med eventuelt økte 
driftsutgifter og trafikkmessige ulemper. Husdyrhold forutsetter for eksempel transport i 
forbindelse med frakt av dyr, spredning av husdyrgjødsel og høsting av avlinger, samt 
regelmessig tilsyn med dyrene. Skal driften fordeles på flere eiendommer, bør derfor ikke 
avstanden være for stor. Når det gjelder andre typer drift, for eksempel korn- og 
grasproduksjon er imidlertid avstanden mindre viktig, da slik produksjon ikke har tilsvarende 
transport- eller tilsynsbehov.  
 



  
Om pkt. 4:  
Det skal legges vekt på om erververen ”anses skikket” til å drive eiendommen. Det 
understrekes at det må foretas en konkret helhetsvurdering av om søkeren er skikket, og at 
en skal vise varsomhet når en vurderer spørsmålet.  
 
Vilkåret om at erververen må være skikket til å drive eiendommen, gjelder enten den skal 
brukes som selvstendig bruk, eller som tilleggsjord til en eiendom vedkommende eier fra før. 
Det kreves ingen formell landbruksfaglig utdanning. Ved erverv av tilleggsjord vil erververen 
normalt ha tilstrekkelig praksis fra drift av den eiendommen han har fra før.  
 
Om pkt. 5:   
Med ”helhetlig ressursforvaltning” menes at en må se på hvilke virkninger et eierskifte har for 
alle ressursene på eiendommen enten det gjelder jord- og skogbruksarealer, bygninger eller 
øvrige deler av eiendommen. I begrepet ligger også at en i størst mulig grad ivaretar 
framtidige generasjoners behov. Ressursene skal disponeres på en slik måte at 
produksjonsevne og utnyttelsesevne ivaretas, slik at eiendommen i framtida kan legge 
grunnlag for drift og bosetting.  
 
Departementet antar at en eier som selv bor på eiendommen sin, har større foranledning til å 
ivareta eiendommens ressurser i et slikt langsiktig perspektiv enn den som ikke bor der. Selv 
om verken hensynet til bosettingen eller kulturlandskapet gjør seg gjeldende, eller selv om 
disse hensynene bare i liten grad gjør seg gjeldende, kan hensynet til en helhetlig 
ressursforvaltning tilsi at konsesjon avslås, eller at det stilles vilkår.  
 
Med kulturlandskapet menes landskapsbildet, mangfoldet i naturen og kulturhistoriske 
verdier. Hensynet til kulturlandskapet er dessuten knyttet til produksjon av miljøgoder som 
turveier og natur- og kulturopplevelser for allmennheten. Det samme gjelder muligheten for 
jakt, fiske, rekreasjon og turisme. Kulturlandskapet er et samfunnsgode som landbruket har 
et særlig ansvar for å ivareta, men det må tas hensyn til at kulturlandskapet endres over tid i 
takt med utviklingen i landbruket. Det kan gi grunnlag for avslag eller konsesjonsvilkår hvis 
konsesjonssøker skal bruke eiendommen på en måte som bidrar til å redusere 
kulturlandskapsverdiene.  
 
Andre momenter:  
I § 9 fjerde ledd annet punktum er det fastsatt at det skal legges vekt på eiendommens 
størrelse, avkastningsevne og husforholdene. Momentene skal ikke tillegges særlig vekt.  
 
Med ”eiendommens størrelse” siktes det til eiendommens totalareal på samme måte som 
begrepet bruksstørrelse i tidligere odelslov § 27 a. Av større betydning ved avveiningen er 
likevel størrelsen på det produktive arealet og dets avkastningsevne.   
 
En vurdering av ”eiendommens avkastningsevne” bygger på en framtidsrettet vurdering av 
hva som er påregnelig avkastning. Produktive arealer vurderes på bakgrunn av arealenes 
landbruksmessige produksjonsegenskaper. Også påregnelig avkastning utover tradisjonelle 
landbruksinntekter må trekkes inn, herunder avkastning fra tilliggende rettigheter som for 
eksempel jakt og fiske, turisme og utleie av hytter. 
 
Det skal legges vekt på ”husforholdene” på eiendommen. Ved denne vurderingen skal alle 
bygningene som står på eiendommen tas i betraktning. Boplikt etter konsesjonsloven § 5 
annet ledd gjelder eiendom som er eller har vært brukt som helårsbolig.  
 



  
Etter § 9 fjerde ledd tredje punktum kan det legges vekt på eierens ”tilknytning til 
eiendommen og søkerens livssituasjon”. Disse momentene kan bare tillegges vekt som 
korrigerende moment. Dette innebærer at det ikke er hensynet til eier 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.  
 
Hensynene som er nevnt i § 9 fjerde ledd er ingen uttømmende oppramsing av hvilke hensyn 
som er relevante ved vurderingen.  
 
Videre om behandling av søknader:   
Søknad om konsesjon kan innvilges, avslås eller innvilges på slike vilkår som er påkrevd for 
å fremme lovens formål. Se omtale av virkemidlene ovenfor. Avgjørelsen må tas etter en 
individuell og konkret vurdering. En kan ikke gjøre vedtak som innebærer usaklig 
forskjellsbehandling. Det kan heller ikke treffes avgjørelser som innebærer at en går lenger 
enn det som er nødvendig for å ivareta samfunnsinteressene loven tar sikte på å tjene. En 
må etter dette vurdere fra sak til sak om en skal avslå søknaden eller sette vilkår. Dette 
gjelder uansett hvilken type konsesjonspliktig eiendom det dreier seg om.  
 
§ 11 første ledd bestemmer at det kan fastsettes slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes 
påkrevd av hensyn til de formål loven skal fremme. Det må foretas en helhetsvurdering hvor 
det tas stilling til om det skal settes vilkår, og i tilfelle hvilke vilkår som skal settes. En kan 
ikke velge virkemiddel som går lenger enn det som er nødvendig for å ivareta de 
samfunnsinteressene som konsesjonsloven er ment å ivareta.  
 
Noen erverv forutsetter at det gis delingssamtykke etter jordloven § 12. En søknad om 
konsesjon og en søknad om deling kan behandles parallelt. Hvis det ikke gis 
delingssamtykke, faller konsesjonssøknaden bort.  

 
Retningslinjer:  
Ved behandling av søknad om konsesjon må formålet med ervervet harmonere med de 
hensyn loven skal sikre. I tillegg blir det i Hå lagt vekt på følgende retningslinjer:  

1. Det er et krav om at søker har til hensikt å bo på og drive eiendommen. Normalt er 
personlig boplikt et vilkår for konsesjon for landbrukseiendommer som er over 35 
dekar dyrka jord eller overflatedyrka jord og/eller mer enn 500 dekar produktiv 
skog. En kan og godta at søkeren bor på nabogården og driver eiendommen som 
tilleggseiendom.  

• Det kan i særlig tilfelle bli gitt upersonlig boplikt dersom søkeren bor i 
kommunen. 

• Det kan i særlig tilfelle gis utsatt frist for å oppfylle boplikt inntil 5 år. 



  
Kommentar fra Kommunedirektøren: 
Det ble ikke mottatt merknader på dette punktet fra bondelagene. Dette punktet vil 
kommunedirektøren la stå uendret. 
 
2. Hensynet til landbruksnæringen, slik som driftsmessige gode løsninger og pris, 

skal ha særlig stor vekt i område som er klassifisert som særlig verdifullt 
landbruksområde.  

 
• Transportbehovet og trafikkbelastning skal legges særlig vekt på i vurderingen.  

 
Nærbø bondelag kommenterer dette punktet slik:  
Vi registrerer at veivesen og øvrige myndighet stadig er skeptisk/negativ til traktortrafikk på 
veiene. Dette er en del av en ønsket politikk og naturlig utvikling. Då er det merkelig at 
traktorer på veiene skal være et problem på Jæren. 
 
Hå landbruket har alltid vært basert på store volum, raske til og ta i bruk ny teknologi og mye 
arbeid. Vi har liten tro på at vi skal stoppe nå, vi håper selvsagt på en positiv og innovativ 
framtid. 
 
Kommentar fra Kommunedirektøren: 
Andre bondelag kommenterer ikke dette punktet særskilt. Kommunedirektøren sitt syn er at 
landbruksnæringen er nødt til å ta hensyn til tiltak som vil redusere trafikkbelastning på 
offentlige veier. Stor trafikk av traktorer og annet motorisk landbruksutstyr reduserer 
trafikksikkerheten på veiene. Andre moment knyttet til drift av areal som ikke grenser til 
eiendommens driftssenter og som ofte er i stor avstand, fører til redusert lønnsomhet for 
bonden og gir større klimabelastning. Lønnsomhet vil i første rekke ha størst betydning for 
foretaket det gjelder, men har også samfunnsøkonomisk betydning. Klimabelastning vil i tiden 
som kommer ha stor betydning for næringen. Av den grunn opprettholder vi dette punktet med 
ny formulering.  
 

• God eiendomsstruktur skal legges særlig vekt på i vurderingen. 
 
3. Ved priskontroll skal følgende legges til grunn:  

 
Pris på jord skal vurderes ut ifra avkastningen arealet kan gi i fôrenheter:  
 
Mindre god jord = 500 fe  
God jord = 750 fe  
Svært god jord = 1000 fe  
Svært god grønsaksjord = 1250 - 1500 fe 
 
Veiledende pris for fôrenhet er nettoresultat fra de nyeste driftsanalysene fra NIBIO 
eller fra lokale regnskapslag.  
 
Det kan også nyttes pris for fe i kraftfôr med fratrekk av driftskostnad. For vurdering 
av avkastningsverdi kan det også brukes leievederlag i en leiekontrakt.  
 
Verdien kapitaliseres med den rentefoten som er gjeldende til enhver tid.  
 
Pris på bygninger blir vurdert ut ifra nedskrevet byggekostnad og justeringer i 
forhold til alder, slitasje og krav om dyrevelferd. Melkekufjøs kan også justeres 
ytterligere hvis det ikke er registrert melkekvote på eiendommen.  
 
På eiendommer med boplikt kan det settes boverdi på eiendommen med inntil kr 
1000000.  
 
Angående andre verdier vises det til rundskriv M-3/2002 . 



  
 
Uttalen fra Nærbø bondelag på dette punktet var slik: 
Vi ser at det kan være fornuftig og differnsiere prisen på jord, ifht. god og 
dårlig jord. Men erfaringen er at så lenge det er selgers marked så er dette 
litt vanskelig. Begynner en og godkjenne en høyere pris i noen tilfeller blir det 
fort malen for all jord. Også her må en ta med faren for penger under bordet. 
En må i alle tilfeller være forsiktige med og godkjenne mye høgere pris enn 
kr 20000 pr. dekar. 
 
Vi i bondelaget er opptatt av at en trenger at aktive gårder i god drift vært 
solgt som hele gårdsbruk.  
 
Vi registrerer at det er kritikk på at vi er for ivrige til og «slakte» drivverdige 
gårder. Vi ser kun en løsning på dette og det er at salg av hele gårder bør 
være skattefritt slik det er for de som overfører eiendom innad i familien, eller 
ved vanlige boligsalg. 
 
Uttalen fra Varhaug bondelag var slik: 
Bondelaget er skeptiske til differensiering av pris i forhold til kvalitet på dyrka 
jord. De mener at det vil være krevende å gjennomføre. 
 
De mener at målet må være at det er den aktive bonden som eier mest mulig 
av den jorda han driver, og at det ikke innføres regler som fører til mindre 
salg av tilleggsjord. 
 
Uttalen fra Søre Hå bondelag var slik: 
I forhold til differensiering av pris på jord må en være forsiktige med å 
godkjenne særs mye høgere pris enn kr 20000 pr. dekar. 
 
Kommentar fra Kommunedirektøren: 
Dagens praksis ved priskontroll er at en bruker fast pris kr 12000 på dyrka 
jord der landbrukseiendom omsettes i sin helhet. Innmarksbeite har vært 
priset til kr 6000. Hvis arealet er tilleggsjord kan en legge til 50 %. Denne 
praktiserte prisen ligger vesentlig under den prisen som en kommer til hvis 
en bruker de regnemetodene som en skal praktisere etter veilederen for 
prisvurdering iht. Konsesjonsloven (Rundskriv M-3, 2002 og Rundskriv M-3, 
2017).  
 
I tabellene nedenfor vises denne utregningen. De parameterne som er brukt, 
er hentet fra nøkkeltal i 2019 fra regnskapslagene på Jæren og Dalane. 
Leiepriser er fra leiemarkedet for dyrka jord i Hå. 
  



  

 
 
I Hå kommune har NIBIO foretatt kvalitetsregistrering av stort sett all dyrka 
jord. Denne registreringen viser at 71,2 % av jorda er svært god, 27,1 % er 
god og kun 1,7 % er mindre god. Registreringen gjør det enklere å vurdere 
verdi ut i fra kvalitet på jordsmonnen. 
 
På bakgrunn av høge faste priser (maskinell kostnad) i regnemodellen 
fungerer den dårlig for å komme fram til rettferdig pris på jordbruksareal. Med 
hensyn til uttaler fra bondelagene anbefaler kommunedirektøren at en bruker 
faste priser som har vært praktisert, men som er noe høyere enn dagens 
praksis, men likevel ikke maksimal pris i forhold til det som lovverket tillater. 
Formålet med å øke prisen er å stimulere til mer salg av hele gårdsbruk og 
leiejord. Se nedenfor. 
 
Ved priskontroll skal følgende legges til grunn:  

o Pris på jord skal vurderes ut ifra avkastningen arealet kan 
gi med følgende faste priser: 
 Mindre god jord =    kr   9000 
 God jord =    kr 12000 
 Svært god jord =    kr 15000  
 Svært god grønsaksjord =  kr 18000  

o Veiledende pris for jordkvalitet er med hensyn til de nyeste 
jordsmonnanalysene fra NIBIO. 

o Verdien kapitaliseres med den rentefoten som er 
gjeldende til hver tid. Nåværende rentefot er 4 %. 

o Tilleggsjord kan tillegges 50 % i pris. 
o Pris på bygninger blir vurdert ut ifra nedskrevet 

byggekostnad og justeringer i forhold til alder, slitasje og 
krav om dyrevelferd. Melkekufjøs kan også justeres 
ytterligere hvis det ikke er registrert melkekvote på 
eiendommen. 

o På eiendommer med boplikt kan det settes boverdi på 
eiendommen med inntil kr 1 000 000. 

o Angående andre verdier vises det til rundskriv M-3/2002. 
 
 

 



  
4. Ved erverv av tilleggsjord skal det legges stor vekt på god eiendomsstruktur. For å 

fremme god eiendomsstruktur innfører kommunen differensiering på pris av 
jordbruksareal slik:  

• For hver kilometer i avstand til erverver sitt driftssenter reduseres pris på 
godkjent dyrka mark med kr 1000 pr. dekar og kr 500 for innmarksbeite. 

Nærbø og Varhaug bondelag sa følgende om dette punktet: 
Me vil ikkje ta inn forslag om og styre prisen på jord ifht kor langt vekke jorda ligg frå 
driftssenter. Dette vil bare føre til penger under bordet! Her meiner me at me må ha tiltru til at 
den enkelte bonde veit kva som er lurt for han. Det viktigaste er at kjøpar er eit aktivt bruk, 
der hovudjobb og lønn kjem frå jordbruk/landbruk. 
 
Søre Hå bondelag sa følgende: 
Bondelaget er i mot å redusere pris i forhold til avstand, fordi det kan slå skjevt ut i forhold til 
eiendommer som grenser til sjø, jernbane, eller ligger lengre vekk fra andre bruk. I Hå har vi 
ikke store avstander sammenlignet med andre plasser i Norge.  
 
Kommentar fra Kommunedirektøren: 
Kommunedirektøren tar disse uttalene til følge og velger ikke å ta med dette punktet. Likevel 
ønsker vi å påpeke at dette forslaget ikke vil være til økonomisk ugunst for bøndene i pris 
pr/dekar, men det kan føre til at en nabo blir prioritert framfor gårdbruker lengre vekk, og det 
kan på den måten føre til at noen som leier jorda mister en del av sitt driftsgrunnlag. Vi vil 
påstå er dette er det mest effektive tiltaket til å fremme god eiendomsstruktur. 
 
Andre merknader som ikke er tatt med her, er av mer generell karakter og kan leses i 
vedlagte dokumenter. 

 
 

 
 
 
Vedlegg: 
Høyringssvar til Hå kommune ang fradeling av landbrukseiendommer og prinsipper ved 
konsesjonssaker 
Høyringsuttale frå Søre Hå bondelag 
Høyringssvar til Hå Kommune 
Prinsipper for konsesjonssaker - uttaler fra bondelag 

 
 


