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GBNR 16/101 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM  
SØKER: MOSETERTOPPEN HAFJELL AS 
 
 
Vedlegg: 

• Konsesjonssøknad fra Mosetertoppen Hafjell AS datert 21.12.2021 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

• Avtale mellom partene av 5.5.2011 
 
Sammendrag: 
Mosetertoppen Hafjell AS søker konsesjon på matrikkelenhet g/bnr 16/101, en grunneiendom 
fradelt landbrukseiendom g/bnr 16/2, med beliggenhet ved Mosetra i Øyer. 
Konsesjonseiendommen er på 232,4 daa areal og består i hovedsak av infrastruktur rundt 
fritidseiendommer i Hafjell, samt skogområder som i arealplaner skal bygges ut til 
fritidseiendommer. Det er kun 3,185 daa som har arealformål landbruk i reguleringsplanen og som 
utløser konsesjonsplikt for ervervet. 
 
Kommunedirektøren mener det på generell basis er uheldig dersom et aksjeselskap får konsesjon 
på landbruksarealer der alminnelige landbruksinteresser gjør seg gjeldende. I denne saken kan 
kommunedirektøren ikke se at ervervet utfordrer landbruksinteressene i særlig grad sammenlignet 
med tradisjonelle eierformer. Søknad om konsesjon tilrås innvilget. 
 
Saksutredning: 
Mosetertoppen Hafjell AS søker konsesjon på matrikkelenhet g/bnr 16/101. Arealets beliggenhet er 
ved Mosetra i Øyer og eiendommens størrelse er på 232,4 daa areal. Den er ikke bebygd og består 
hovedsakelig av infrastruktur og produktiv skog, samt noe annet markslag. Konsesjonssøker har i 
flere år hatt fullmakt til å utvikle og disponere eiendommen, og ønsker nå å bli hjemmelshaver.  
 
Grunneier var tidligere Aina Karlsen Hunder, men landbrukseiendommen ble overdratt til sønnen 
Per-Kristian Hunder i desember 2021. Konsesjonseiendommen var en del av landbrukseiendommen 
g/bnr 16/2, men ble fradelt denne med tanke på utbygging. Hunder inngikk avtale med 
Mosetertoppen Hafjell AS i 2011 om tillatelse til utbygging og utvikling av området.  
 
Fakta om konsesjonssøker 
Mosetertoppen Hafjell AS er et privateid aksjeselskap med forretningsadresse i Øyer. Selskapet ble 
stiftet i 2007 og daglig leder er Stein Plukkerud. Selskapets næringskode er 41.109: Utvikling og salg 
av fast eiendom, og har som formål å eie og utvikle eiendom, planlegge og styre utbygging av 
turistanlegg i tilknytning til Hafjell Alpinanlegg, samt investeringer tilknyttet til dette. Foretaket eier 
flere andre arealer i området. 
 



Fakta om konsesjonseiendommen 
Konsesjonseiendommen er på 232,4 daa areal, fordelt på 110,5 daa produktiv skog, 85,2 daa areal 
samferdsel mm og 36,7 daa areal annet markslag. Arealet består i hovedsak av infrastruktur og 
skogarealer med formål fritidsbolig i arealplaner, samt andre mindre områder rundt eller i 
tilknytning til fritidseiendommene. Siden matrikkelenheten har mer enn 25 daa med produktiv skog 
kan den klassifiseres som en landbrukseiendom. 
 

 
G/bnr 16/101 – Oversikt over konsesjonseiendommen 

 
Matrikkelenheten ligger innenfor flere reguleringsplaner der formålet er utbygging til 
fritidseiendommer mm. Ett avmerket område med beliggenhet som vist i kartet nedenfor ligger 
innenfor følgende plan med formål Landbruk: 

• 3185 m2- Mosetertoppen idnr 3440 118 vedtatt 28.5.2009  
Deler av parsellen er skogsmark, men noe er også utbygd til vei. 
 

 
G/bnr 16/101 - Oversikt over arealet med formål Landbruk  

 
 



 
Lysegrønt areal med formål Landbruk i planen. 
 

 
Deler av arealet med formål Landbruk er utbygd til vei. 
 
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 er nødvendig med konsesjon i §§ 4 og 5. Iht. § 4 første ledd 
nr. 3 er ikke konsesjon nødvendig ved erverv av andre ubebygde arealer, dersom de ligger i et 
område som i reguleringsplan er regulert til annet enn landbruks-, natur- og friluftsformål samt 
reindrift, eller som i kommuneplanens arealdel er lagt ut til bebyggelse og anlegg. 
Konsesjonsfriheten etter første ledd nr. 3 er betinget av at erververen ikke foretar bruksendring i 



strid med planen. I dette tilfellet er mesteparten av konsesjonseiendommen regulert til annet 
formål enn LNF, men inneholder ett mindre areal der formålet er Landbruk. Erverv av 
matrikkelenheten faller dermed ikke inn under unntaksbestemmelsene.  
 
Forhold som er av betydning for om konsesjon skal gis, er regulert i konsesjonsloven § 9: Ved 
avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal 
det til fordel for søker legges særlig vekt på:  
1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosetting i området  
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning  
3. om erververen ansees skikket til å drive eiendommen  
4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet  
5. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling  
 
Ved konsesjonsbehandling for landbrukseiendommer skal ervervet vurderes iht. § 9 som gjelder 
særlige forhold som skal vurderes for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål. 
Dersom formålet er noe annet enn landbruk, skal konsesjonsvurderingen ta utgangspunkt i 
momentene i § 1 som er lovens formålsbestemmelse. Det er likevel ikke til hinder for at 
momentene i §§ 9 og 9a også er relevante. 
 
Det arealet som utløser konsesjonsplikt, er i AR5 registrert som skogsmark. Siden formålet med 
ervervet ikke er landbruk mener kommunedirektøren at det vil være lovens formålsparagraf som i 
første rekke kommer til anvendelse i konsesjonsvurderingen. 
 
Vurdering: 
Konsesjonsloven §1  
I henhold til konsesjonsloven §1 skal konsesjonsmyndighet regulere og kontrollere omsetningen av 
fast eiendom. Hensikten er å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike 
eier- og bruksforhold som er mest tjenlige for samfunnet, mellom anna for å tilgodese 
landbruksnæringen. 
 
Iht. forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, 
odelsloven og skogbruksloven av 08.12.2003 er kommunene gitt myndighet til å behandle og fatte 
vedtak etter landbrukslovene. Dette innebærer bl.a. at kommunene har frihet til å utforme sin egen 
politikk innenfor rammene av loven og de nasjonale målsettinger for landbrukspolitikken. 
 
Vern om landbrukets produksjonsarealer 
Formålet med konsesjonsloven er mellom anna å verne landbrukets produksjonsarealer mot 
nedbygging, utarming eller annen virksomhet som utfordrer landbrukets interesser. Det vil derfor 
være relevant å vurdere om eiendommen er egnet til landbruksproduksjon og om forvaltningen av 
eiendommen vil ha innvirkning på drift av tilgrensende eiendommer.  
 
De tradisjonelle landbruksinteresser som mat- og skogproduksjon gjør seg mindre gjeldende i dette 
ervervet. Arealet med formål Landbruk er et inneklemt område mellom fritidseiendommer og 
eiendomsgrense, og vurderes til å ha lite produksjonspotensialet som landbruksareal. 
 



Eier og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet  
Denne formuleringen har til hensikt å sikre et eierskap og en bruksstruktur som viderefører de 
langsiktige målene i areal- og landbruksforvaltningen i Norge og de som har sitt yrke i landbruket. 
Erverver er i dette tilfellet et privat aksjeselskap med formål om kjøp og utvikling av fast eiendom. 
Kommunedirektøren ser ikke at det er problematisk å gi konsesjon til et aksjeselskap for erverv av 
eiendom og arealer hvor eierskapet har begrenset betydning for hvordan eiendommen kan 
forvaltes. Mosetertoppen Hafjell AS allerede er sterkt involvert i dette område og ønsker nå å 
erverve restarealene rundt fritidsbebyggelsen. 
 
Aksjeselskap som eierform  
Det går fram av forarbeidene til konsesjonsloven at det er et nasjonalt mål at landbrukseiendommer 
i størst mulig grad eies av fysiske personer som selv bebor og driver eiendommene, da dette har vist 
seg å være en stabil og rasjonell eierform. Konsesjonsloven § 9 tredje ledd åpner for å gi konsesjon 
på erverv av landbrukseiendom til AS dersom dette gir fordeler i forhold til tradisjonelle eierformer. 
Vurderingen av om eierformen byr på fordeler må være for den eiendommen det gjelder. Fordeler 
for aksjeselskapet, eksempelvis økonomiske eller skattemessige fordeler skal det ikke legges vekt på 
i konsesjonsvurderingen.  
 
Konsesjonseiendommen er vurdert til å ha liten landbruksmessig bruksrelevans. Betydningen av at 
det er et AS som erverver eiendommen synes derfor å være begrenset. 
 
Priskontroll  
Iht. §9a skal det være priskontroll for ubebygd eiendom «med mindre eiendommen er en ren 
skogeiendom». Iht. rundskriv M-1/2021 fra LMD vil dette gjelde eiendommer «helt uten 
jordbruksareal». Konsesjonseiendommen er ubebygd, består kun av skog/utmark/veger og skal ikke 
underlegges priskontroll. Kjøpesummen er derfor ikke relevant informasjon å opplyse i saken. 
 
Helhetsvurdering  
Kommunedirektøren mener det på generell basis er uheldig dersom et aksjeselskap får konsesjon 
på landbruksarealer der alminnelige landbruksinteresser gjør seg gjeldende. I denne saken kan 
kommunedirektøren ikke se at ervervet utfordrer landbruksinteressene i særlig grad sammenlignet 
med tradisjonelle eierformer. Søknad om konsesjon tilrås innvilget. 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §2, jf. § 1 innvilges søknad om konsesjon fra Mosetertoppen Hafjell 
AS på erverv av grunneiendommen g/bnr 16/101 i Øyer. 
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