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Arkivkode Vår ref.(oppgis ved svar)         Deres ref. 

GNRLØ 119/1 17/1634-2               

 

G/BNR 151/2, 7 OG 8 SVEEN I ØYER KOMMUNE  

SALG JF. TVANGSF. §11-13 ANNET LEDD  

 

Viser til brev fra Tingretten av 06.10.2017 hvor det bes om å få opplyst høyeste lovlige pris 

som vil bli akseptert ved tvangssalg av eiendommen. 

 

I brevet opplyses det om at eiendommene g/bnr 108/4, 118/1, 119/1,12,17, 151/2,7,8 er 

besluttet tvangssolgt. Det er ikke opplyst eksplisitt at eiendommene Sveen og Nordre Bjerke 

med underenheter skal selges hver for seg. Ut fra at det er utarbeidet to separate verditakster og 

at Nordre Bjerke er annonsert og vist for salg, legger kommunen til grunn at eiendommene 

skal selges som to separate landbrukseiendommer. Jf. jordloven §12 syvende ledd, er det ikke 

nødvendig med delingssamtykke når «særskild registrert del av eigedom vert seld på 

tvangssal», i motsetning til om det hadde vært frivillig salg.  

 

Fakta om eiendommen: 

I taksten, utarbeidet av Bjørn Ludvig Mehlum, er følgende matrikkelenheter lagt som deler av 

eiendommen Sveen: g/bnr 151/2, 7 og 8. Til eiendommen hører følgende arealer: 

 
Matrikkel Fulldyrka OverflatedyrkaInnmarks- Skog Skog Skog Uproduktiv Myr Jorddekt Skrinn Bebygd arealIkke Sum

nummer jord jord beite høy bonitet middels bonitetlav bonitet skog fastmark fastmark vann, bre klassifisert grunneiendom

0521-151/2 26,8 0,1 0,1 391,6 38 31,2 10,9 7,9 5,6 0 51,7 0 563,9

0521-151/7 0 0 0 0 20,6 17,8 2,3 0 0 0 0 0 40,7

0521-151/8 0 0 0 0 8 40,2 10,3 0 0 0 0 0 58,5

SUM 26,8 0,1 0,1 391,6 66,6 89,2 23,5 7,9 5,6 0 51,7 0 663,1  
 

 Eiendommen er bebygd, bolighuset er iht. takstopplysninger beboelig. 

 

Lovgrunnlaget: 

Konsesjonsloven §2 sier følgende: 

«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.  

 

 



  

 

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.» 

 

Kommunens vurdering av saken: 

Det legges som nevnt til grunn at Sveen selges som separat landbrukseiendom med 

matrikkelenhetene g/bnr 151/2,7 og 8. Eiendommen har bebyggelse som er brukbar i den 

forstand at eiendommen må anses som bebygd eiendom med totalareal over 100 daa. Den 

faller ikke inn under unntaksbestemmelsene i §4 første ledd. Erverv av eiendommen betinger 

derfor konsesjon jf. bestemmelsene i konsesjonsloven §§ 2 og 9. 

 

Eiendommen har mindre enn 35,1 daa fulldyrka og overflatedyrka jord. Det tilsier at det ved 

konsesjonsbehandlingen ikke skal foretas priskontroll, jf. §9a. Det er derfor heller ikke 

grunnlag for å fastslå en høyeste pris som kan godkjennes for konsesjon. 

 

Vi gjør oppmersom på at kommunen med dette ikke har tatt stilling til høyeste konsesjonspris 

for Nordre Bjerke, g/bnr 118/1, 119/1,12,17 m.fl. Myndighet etter konsesjonsloven er i Øyer 

kommune tillagt kommunestyret. Vi berammer behandling av høyeste konsesjonspris for 

Nordre Bjerke i kommunestyret som avholdes den 23. november 2017.  
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