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Saksutredning: 
Per Atle Nustad eier landbrukseiendommen Winge øverst i Musdalen. Eiendommen består 
av følgende: 
 

 
 
Han søker nå konsesjon på et areal skog og jord med g/bnr 138/51 på ca. 4,2 daa. 2,1 daa 
av dette er fulldyrka jord og ligger som en del av ett av de jordene som Nustad bruker.  
Overdrager er Bjørn Romsås, eier av Berg Øvre. Søknaden kommer som følge av at Bjørn 
Romsås og Per Atle Nustad nå skal fullføre et gammelt makeskifte som ble avtalt på 1980-
tallet mellom Magnus Romsås og Arne Nustad. Kjøpesummen er derfor satt til kr 0,-. 
 
Lovgrunnlaget: 
Konsesjonsloven § 1 sier:  
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast  
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og  
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese:  
 
1. Framtidige generasjoners behov  
2. Landbruksnæringen  
3. Behovet for utbyggingsgrunn  
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
5. Hensynet til bosettingen  
 



§ 2 sier at 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. Erverv av denne 
eiendommen faller ikke inn under disse unntaksbestemmelsene. 
 
Konsesjonslsoven §9 sier at Ved avgjørelse om søknad 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 

 
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. 
 
Vurdering: 
Saken gjelder et gammelt makeskifte som kun har mangla overskjøting. Arealene er lovlig 
fradelt avgivereiendommene, og de har vært brukt etter makeskiftets intensjon i mange år.  
 
Rådmannen vurderer saken slik at konsesjonslovens intensjon er godt ivaretatt ved 
makeskiftet. Det fører til gode drifts- og arronderingsmessige løsninger og hensynet til 
helhetlig ressursforvaltning er godt ivaretatt. De øvrige hensyn i konsesjonsloven §9 synes 
å være oppfylt. 
 
Når det gjelder §9a vil dette ervervet betinge priskontroll siden dette ikke er en ren 
skogeiendom. Den avtalte kjøpesummen er imidlertid kr 0,-, slik at det ikke synes 
nødvendig å foreta en verdiberegning. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. §2 innvilges konsesjon til Per Atle 
Nustad for erverv av jord- og skogstykket g/bnr 138/51 slik at denne, som ledd i 
makeskifte mellom Berg og Winge, kan legges til eiendommen Winge g/bnr 142/2 
som tilleggsareal. 

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes.  
 
 
Ådne Bakke Geir Halvor Vedum 
Rådmann 


