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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Birgit Wasrud søker konsesjon på eiendommen g/bnr 142/3 i Øyer kommune etter 
konsesjonsloven § 2, jmf §§ 1 og 9. 
 
Ervervet vil gi god driftsmessig løsning og arronderingsmessige gode muligheter, og vil 
ivareta den helhetlige ressursforvaltningen og kulturlandskapet.  
 
Prisen er vurdert opp mot de gitte verdivurderingene, og den avtalte kjøpesummen kan 
godkjennes. Kommunedirektørens syn er at det er en klar overvekt av fordeler, og at 
konsesjon gis.  
 
 
Saksutredning: 
Birgit Wasrud søker konsesjon på eiendom g/bnr 142/3 i Øyer kommune. Selger er Stig 
Jakobsen. 
 
Konsesjonssøker har leid arealene fra før, og eier halvpart i gjødselkum sammen med 
selger.  
Det er nå ønske om å kjøpe denne halvparten, og også kjøpe arealene som før er blitt leid. 
Arealene er etter en bruksrasjonalisering fradelt Gonstad, med ønske om å legge disse 
under Nedre Vasrud. 
 
Konsesjonssøker eier landbrukseiendommen g/bnr 130/3 m. fl. fra før. Hun har 
melkeproduksjon, og har også kjøpt melkekvoten som tilhørte Gonstad. Hun driver aktivt 
jorda og skogen. Formålet med ervervet er å styrke driftsgrunnlaget på gården Nedre 
Vasrud, og fortsatt drive melkeproduksjon.  
 
Salgssum for arealene og gjødsellager er etter avtale kr 1.050.000.  
 
 
Fakta om involverte eiendommer 



 

 
Konsesjonseiendommen g/brn 142/3. Det søkes konsesjon på 172 daa, da 10 daa står igjen 
etter bruksrasjonaliseringen. 
 
 

 
Søkers eiendom, Nedre Vasrud, g/bnr 130/3 m. fl. 
 
Konsesjonseiendommen består av 66 daa dyrka jord, 25 daa beite, 65 daa produktiv skog og 
16 daa annet areal. Unntaket er den del av g/bnr 142/3 som ligger opp for Musdalsvegen, 
gårdstunet og areal rundt. Selger beholder dette arealet etter delingssamtykke fra Øyer 
kommune. I tillegg overtar kjøper selgers andel i felles gjødselkum. Denne eies per i dag 
med 50% av selger og 50% av kjøper. Den er plassert på selgers eiendom. Kjøper overtar 
også 50% av felles gjødselpumpe plassert i gjødselkummen.  
 
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. Dette ervervet faller ikke 
inn under disse unntaksbestemmelsene.  
 
Konsesjonsloven §9 sier at Ved avgjørelse av søknad om 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: 
Ved konsesjonsvurderingen skal det tas utgangspunkt i søkers formål med ervervet. Dette 
formålet skal vurderes i forhold til hvilke relevante samfunnsinteresser som gjør seg 
gjeldende i saken, jf. konsesjonslovens formål. Hvorvidt en konsesjonssøknad skal innvilges 
eller ikke beror på en konkret og individuell vurdering. Ingen har krav på konsesjon, men 
konsesjon skal gis med mindre det er saklig grunn til å avslå.  
 
Det er fire forhold i § 9 som skal tillegges særlig vekt i konsesjonsbeslutningen. Særlig vekt 
skal også tillegges hensynet til en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling i § 9a. Andre 
momenter som f.eks. riks- eller lokalpolitiske retningslinjer kan tillegges alminnelig vekt. 
Private hensyn kan tillegges vekt, men kun som korrigerende moment. Kommunen skal ifg 
§11 vurdere om det er nødvendig med boplikt på eiendommen.  
 
§9: 

1. Bosettingshensynet  
Arealet som det søkes konsesjon på er ubebygd eiendom. Ervervet vil ikke direkte ha noen 
bosettingseffekt. Søker bor på Nedre Vasrud, en landbrukseiendom som grenser inntil de 
fradelte arealene på landbrukseiendommen det søkes konsesjon på. Bosettingshensynet 
synes å være ivaretatt.  
 

2. Driftsmessig god løsning  
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. Ved vurdering av den driftsmessige løsning må en forholde seg til de 
aktuelle muligheter. En er ikke nødt til å velge den beste løsningen, det holder at løsningen 
er god. Konsesjonssøker ønsker å drive eiendommen og styrke eksisterende drift med jord - 
og skogbruk. Det er for øvrig nedfelt i Landbruksplan for Lillehammer-regionen 2021-25 at 
det er ønskelig å opprettholde gardsbruk i alle størrelser. I denne sammenheng vil et 
middels stort bruk kunne få styrket sitt driftsgrunnlag og kunne få en god utnyttelse av 
ressursene som er tilgjengelig.  
 
Konsesjonseiendommen grenser inntil erververs landbrukseiendom. Det gir mulighet til å 
dyrke opp kanter og koble eget areal sammen med omsøkte areal på en del områder. Dette 
vil gi en god arronderingsmessig løsning. Hensynet til god driftsmessig løsning er ivaretatt.  
 

1. Erververs kvalifikasjoner  



Konsesjonssøker er oppvokst på gard og driver i dag med melkeproduksjon, samt jord – og 
skogbruk. Hun tilfredsstiller kravet om egnethet.  
 

2. Helhetlig ressursforvaltning 
Konsesjonssøker vil ta eiendommen i bruk som tilleggsareal. Ervervet vil styrke en 
eksisterende driftsenhet som grenser inntil denne. Søker leier p.t jorda, og har behov for 
jordbruksarealet i sitt driftsgrunnlag. Konsesjon av eiendommen vil føre til mer 
forutsigbarhet ift. framtidig planlegging av drifta. Aktiv drift på arealet er også det beste 
grunnlaget for å ivareta kulturlandskapet. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning er 
ivaretatt. 
 
Priskontroll:  
Iht. §9a skal det være priskontroll for ubebygd eiendom «med mindre eiendommen er en 
ren skogeiendom». Denne eiendommen består av både jord og skog, uten fast bebyggelse. 
Kommunedirektøren anser derfor denne eiendommen å være ubebygd. Det skal derfor 
gjennomføres prisvurdering.  
 
Retningslinjer for prisvurdering i konsesjonssaker er angitt i rundskriv M-1/2021 fra LMD. 
Det er avkastningsverdien som skal legges til grunn og kapitaliseringsrenten skal være 4% 
for vurdering av jord- og skogarealer. For bygninger skal nedskrevet gjenanskaffelsesverdi 
benyttes. For enkelte bygg kan det benyttes andre verdsettingsmetoder, f.eks. kapitalisert 
utleieverdi. Fullstendige verdivurderinger skal kun gjennomføres i saker hvor det er tvil om 
kjøpesummen kan tillates. Er det ikke tvil med hensyn til kjøpesummen kan vurderingen av 
prisspørsmålet gjennomføres på en mindre arbeidskrevende måte. 
 
Verdivurdering av selger er sammensatt slik:  

Dyrka mark 450 000 
Beite 50 000 
Produktiv skog 100 000 
50% andel i gjødselkum 400 000 
Selgers omkostninger m.m 50 000 
Sum verdier 1 050 000 

 
 
Eiendommen er verdsatt ifm. salget til en sum på kr 1.050.000. Kommunedirektøren har 
derfor gått gjennom taksten og har følgende kommentarer:  
 
Verdien av jordbruksareal avhenger mye av produktivitet og driftsforhold. Eiendommen har 
66 daa fulldyrket areal som ligger godt arrondert og lett tilgjengelig. De driftsmessige 
forholdene synes å være gode. Kommunedirektøren mener at en samfunnsmessig forsvarlig 
avkastningsverdi på dyrka marka ligger på 4000-6000 kr/daa, som er samme sats brukt i 
andre lignende saker. Siden dette gjelder arealer med en god arrondering utfra 
konsesjonssøkers egen eiendom, og at dyrkamarka er holdt i god stand da denne har vært 
leid av søker, vurderes det til at verdien kan settes til kr 6000/daa. Ved erverv av 
tilleggsarealer av dyrkamark kan et rasjonaliseringspåslag på inntil 50% legges på prisen. 
Dette er for å stimulere til rasjonaliseringstiltak som f.eks. salg av tilleggsjord. På 
konsesjonseiendommen er det mulig å dyrke sammen arealer med søkers egne teiger, noe 



som vil bedre arronderingen. Ved et rasjonaliseringspåslag på 50% på dyrkamarka vil prisen 
kunne settes til 66 daa * 9000 kr/daa = 594.000 kr.  
 
Eiendommen har 25 daa med innmarksbeite. Arealet er en sammenhengende teig. Det 
framstår i Gardskart som et åpent og godt skjøttet område. Verdien på arealet settes til kr 
2000 pr daa, som er samme sats brukt i andre tilsvarende saker. Det gir en verdi på 25 daa * 
2000 kr/daa = 50.000 kr.  
 
Eiendommen har 65 daa med skog. I Gardskart ligger arealet inne som skog inklusiv myr 
med middels bonitet. Skogen har en skogbruksplan datert 22.11.2021. Det meste av skogen 
befinner seg i hogstklasse 2, ungskog og foryngelse.  Det innebærer at det er muligheter for 
hogstinntekter på eiendommen fram i tid. Erververs behov er ikke primært skogsdrift, men 
arealene må verdsettes til det som er dagens bruk. Siden skogverdiene synes å være nokså 
begrensede synes det mest rasjonelt å sette en flate arealverdi. For skog i hogstklasse 2-3 
som er det mest dominerende, på disse bonitetene og med slike driftsforhold, kan kr 
1.500/daa være en fornuftig pris. Skogverdiene utgjør etter dette kr 97.500.  
Kommunedirektøren mener taksten gir et riktig bilde av skogverdiene på eiendommen og 
har ingen videre innvendinger mot prissettingen av skogen. 
 
Gjødselkummen ble oppført i fellesskap av Jakobsen og Wasrud for ca 10 år siden. Ut fra 
diameter målt på kart (18 m i diameter) og standard elementhøgde anslås lagringsrom til å 
være 1000 m3. Oppføring av en slik kum i dag, inkl grunnarbeider, anslås til 6-800.000. Det 
er rimelig at verdi må reduseres noe for alder. Det framgår ikke klart av kontrakten om de 
400.000 for gjødselkummen også omfatter andelen i gjødselpumpe, noe som evt. må 
holdes utenom konsesjonsprisvurderingen. Kommunedirektøren har for øvrig ingen særlige 
merknader på prissetting av gjødselkummen.  
 
Helhetsvurdering 
På generell basis er kommunen opptatt av å være en pådriver og tilrettelegger for 
næringsvirksomhet og framtidig drift. Iht. konsesjonslovens bestemmelser skal konsesjon 
gis med mindre det er saklig grunn for å avslå. Konsesjonssøker har en landbrukseiendom i 
aktiv drift med melkeproduksjon, og vil med denne eiendommen kunne styrke sitt eget 
driftsgrunnlag og forutsigbarhet rundt egne arealer da hun fra før har hatt leieavtale på 
omsøkt areal. Det er også hensiktsmessig for søker å kunne ta over eierandelen på 
gjødselkummen som allerede er deleid. Denne befinner seg også på det omsøkte arealet. 
Det er av drifts- og vedlikeholdsmessige årsaker åpenbart fordeler av å eie denne selv, og 
grunnen den står på. 
 
Kommunedirektøren anser prisen som akseptabel i forhold til avkastningsverdien på 
arealene. For å stimulere til rasjonaliseringstiltak, bl.a. salg fremfor bortleie av eiendommer 
egnet som tilleggsjord, kan det for jordbruksareal legges marginal verdibetraktning til grunn 
når konsesjonspris vurderes. I en samlet vurdering er det kommet til at prisen kan tillegges 
mindre vekt enn de andre hensynene samlet. Bosettingshensyn, driftsmessig løsning, 
erververs kvalifikasjoner og hensyn til kulturlandskapet taler for at det innvilges konsesjon. 
 
Ervervet av konsesjonseiendommen vil styrke driftsgrunnlaget på landbrukseiendommen 
Nedre Vasrud. Miljøet og kulturlandskapet vil bli tilgodesett med at en aktiv 



landbrukseiendom med tilgrensende eiendom får konsesjon på omsøkt areal. Ervervet vil gi 
en god driftsmessig løsning, og ivareta hensynet til helhetlig ressursforvaltning og 
kulturlandskapet.  
 
Kommunedirektøren har på bakgrunn av disse momentene kommet til at konsesjon bør gis.  
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Øyer kommunestyre innvilger konsesjon til Birgit Wasrud på erverv av g/bnr 142/3 i 
Øyer kommune. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges søknad 
om konsesjon på inntil 172 daa fra eiendommen g/bnr 142/3 slik at dette kan 
legges som tilleggsareal til eiendommen g/bnr 130/3 m.fl.  

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes  
3. Etter at hjemmel til ny eiendom er overført skal den sammenføyes med g/bnr 

130/3.   
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap VI. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Statsforvalteren i Innlandet 
som er klageinstans. En evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, 
Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller på e-post til 
landbrukskontoret@gausdal.kommune.no 
 
 
 
 
Åsmund Sandvik Stina Bjurgren Aaseth 
Kommunedirektør 


