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GBNR 57/1 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - DEL AV KVAM SØKER: RO EIE AS 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Konsesjonssøknad fra Ro Eie AS 
2. Kjøpekontrakt mellom partene 

 
 
Sammendrag: 
Ro Eie As søker konsesjon på 50 daa tilleggsareal til fjøstomta g/bnr 57/12. Tilleggsarealet 
skal benyttes til kortsiktige behov; byggegrunn for gjødsellager og flisfyringsanlegg, de 
langsiktige behov er knyttet til et ønske om at fjøstomta skal bli en landbrukseiendom som i 
større grad enn i dag er selvforsynt med grovfôr- og spredeareal. 
 
Kommunedirektøren viser til at det parallelt med konsesjonssøknaden behandles søknad 
om fradeling etter jordloven. Mange av vurderingene blir de samme i de to sakene. Den 
største utfordringen ligger i at det her vil bli etablert en selvstendig bebygd 
landbrukseiendom under konsesjonsgrensa og at det er et AS som står som eier. 
Kommuneplanens arealdel vil sikre at det vil være landbruksdrift på eiendommen, selv om 
den skulle bli solgt eller om aksjene i Ro Eie AS skulle skifte eier.  
 
Kommunen har tidligere behandlet søknader som angår denne virksomheten, uten at det 
har vært særlige begrensninger for utviklinga. Virksomheten er allerede etablert og 
selskapsform er valgt. De to sakene kommunen har oppe nå endrer ikke noe på det. 
Samtidig framføres det fra søker at arealtilgangen er viktig for å sikre framtidig 
driftsgrunnlag. Dette viser at organiseringen med et fjøs med kraftfôrkrevende produksjon 
på utskilt tomt er en sårbar løsning. Dette bør ha stått klart ved eier av Kvam sitt valg av 
organisering, og det er ikke kommunens plikt eller ansvar å løse denne utfordringen. 
 
Kommunedirektøren har vurdert saken ut fra ulike hensyn og funnet at det ikke er saklig 
grunn for å avslå søknaden. Konsesjon bør derfor gis. 
 
 
Saksutredning: 
Ro Eie AS søker konsesjon på et areal på ca. 50 daa som er omsøkt fradelt Kvam g/bnr 57/1. 
Formålet er utvidelse av fjøstomta til Ro Eie AS hvor det ligger et purkefjøs som tjener som 
nav i Rompa purkering gjennom selskapet Ro Driv AS (datterselskap av Ro Eie As). Selger er 
Frants Eirik Kvam.  
 



Betinget av at det gis delingssamtykke og konsesjon skal arealet skal sammenføyes med 
fjøstomta g/bnr 57/12 og den samlede enheten skal framover benevnes Kvamsmoen.   
 
Arealet består av 7 daa dyrkamark, ca. 37 daa skog, resten anna areal. Innenfor det omsøkt 
fradelte arealet ligger en gjødselkum og et eldre redskapshus. Se kartutsnitt under. 
 

 
 
I brev til kommunen av 09.11.2021 knyttet til delingssøknaden har Frants Eirik Kvam 
begrunnet søknaden og det er primært Ro Eie AS og Ro Drift AS sine behov som legges til 
grunn. I hovedsak er dette som følger: 
 

 Kortsiktig: behov for areal for bygging av nytt lageranlegg for husdyrgjødsel, 
flisfyringsanlegg, flislager, vaskehall mm 

 Langsiktig: posisjonere fjøseiendommen til Ro Eie As som i neste omgang muliggjør 
kjøp/leie av ytterligere arealer. Dette for å bl.a. å øke selvforsyningen av grovfôr og 
bidra til å sikre framtidig spredeareal. 

 
For nærmere info om denne begrunnelsen henvises det til PMU-sak den 15. juni 2021 hvor 
delingssøknaden behandles. 
 
Den avtalte kjøpesummen er kr 500.000. 
 
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. 
 
«§ 9 Særlige forhold for landbrukseiendommer: 
 
Ved avgjørelsen 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. 
 
Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i 
eiendommen, eller antallet sameiere økes. 
 
Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på hensynet 
til dem som har yrket sitt i landbruket. 
 
Første ledd nr. 3 og § 9 a gjelder ikke sak der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon 
fordi de ikke skal oppfylle boplikten etter § 5 andre ledd. I slik sak skal det i tillegg til første 
ledd nr. 1, 2 og 4 blant annet legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og 
husforhold. Søkerens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt 
som et korrigerende moment.» 
 
 
Vurdering: 
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.  
 
Bosettingshensynet: 
Arealet som det søkes konsesjon på er ubebygd eiendom. Ervervet vil ikke direkte ha noen 
bosettingseffekt. 
 



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, en gjødselkum og et 
eldre redskapshus. Gjødselkummen anses som driftsinstallasjon og ikke bygning. 
Redskapshuset er etter kommunedirektørens syn av slik beskaffenhet at en ikke anser 
denne eiendommen å være bebygd. 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. 
 
Kjøpesummen er mellom partene sammensatt slik: 
 

Dyrkamark 35.500 
Skog og anna mark 64.500 
Gjødsellager 350.000 
Redskapshus 50.000 
Sum 500.000 

 
Dyrkamarka er nydyrket for få år tilbake, det er løsmasser (grus) som utgjør jordsmonnet. 
Den nyttes til kornproduksjon. Verdi anslås til kr 5.000/daa som utgjør totalt kr 35.000. 
 
Skogen består av barskog på delvis middels og høy bonitet. Skogen varierer mellom 
hogstklasse 2, 3 og 4. 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 1.250/daa være 
en fornuftig pris. Skogverdiene utgjør etter dette kr 46.250. 
 
De øvrige arealene er regnet som jorddekt fastmark og er vel i realiteten skogsmark om er 
disponert ifm. fjøsdrifta og ikke er forynget. For disse arealene settes flat verdi kr 500/daa, 
totalt kr 3.000. 
 
Sum arealverdier blir etter dette kr 87.250. 
 
Redskapshuset har lav verdi, kommunedirektøren legger partenes kjøpesum kr 50.000 til 
grunn. 
 
Gjødselkummen anslås ut fra diameter målt på kart og standard elementhøgde til å ha et 
lagringsrom på 1000 m3. Oppføring av en slik kum i dag, inkl grunnarbeider, anslås til 
500.000. Det er rimelig at verdi må reduseres noe for alder, 350.000 synes som et fornuftig 
nivå. 
 



Ut fra dette er sum verdier på kr 487.250 som ligger såpass nære kjøpesummen at den bør 
godkjennes. 
 
Driftsmessig god løsning/helhetlig ressursforvaltning mm: 
Kommunedirektøren har i en forutgående sak som angår deling av eiendommen Kvam 
drøftet ulike problemstilling knyttet til at Ro Eie As skal få utvide denne fjøstomta til å bli en 
selvstendig landbrukseiendom under konsesjonsgrensa. Det vesentligste av vurderingen 
som er overførbart til konsesjonssaken gjengis her: 

Arealet som deles fra utgjør over 30 daa skog og 7 daa dyrkamark, noe som i andre 
sammenhenger faktisk kan utgjøre en selvstendig landbrukseiendom. I sum vil fjøstomta bli 
en bebygd landbrukseiendom på 90 daa, under konsesjonsgrensa for bebygd eiendom på 
35 daa jord eller 100 daa totalt. Omsetning av eiendommen vil i framtida ikke kunne 
kontrolleres av konsesjonsmyndigheten (kommunen). Kommunedirektøren mener disse 
momentene klart taler mot deling.  
 
Dersom kommunen går inn for deling ville det faktisk vært en bedre løsning om den nye 
eiendommen ble over 100 daa slik at erverv ville vært konsesjonspliktig. Omsetning av 
aksjer er imidlertid ikke regulert av konsesjonsloven.  
 
Landbruks- og matdepartementet publiserte den 26.05.2021 nytt rundskriv M-2/2021: 
Driveplikt, omdisponering og deling etter jordlova. Det er ett tema som er særlig relevant 
for saken.  
 
Kap. 5.5.3.1, tredje avsnitt:  
«Det skal legges til rette for utvikling av bruk som er tjenlige for samfunnet både nasjonalt 
og lokalt, sett ut fra det området eiendommen ligger. Det kan se ut til at etablering av 
tomter til kraftforkrevende produksjoner som omfattes av husdyrkonsesjonsreglene har økt. 
Slik fradeling legger til rette for økte investeringer og økt produksjon. Fradelingen innebærer 
imidlertid at tomta blir en selvstendig landbruksenhet uten nødvendig grunnlag for 
spredeareal. Fradelingen innebærer videre at arealressursene svekkes på 
landbrukseiendommen tomta deles fra, og den fradelte tomta kan føre til 
arronderingsmessige ulemper for gjenværende eiendom. I praksis har det også vist seg at 
delingen kan legge til rette for samarbeid som kan være i strid med husdyrkonsesjonsloven. 
Fradeling av tomt for å etablere kraftforkrevende produksjoner kan etter dette som 
hovedregel ikke anses som tjenlig bruk sett i lys av nasjonale eller lokale mål, men det må 
foretas en konkret vurdering hvor også de øvrige momentene i jordlovens 
delingsbestemmelse trekkes inn. Se nærmere omtale av husdyrproduksjon ved fradeling av 
tomter etter jordloven i Landbruksdirektoratets rundskriv 2017-8.»  
 
Kvam begrunner søknaden både med kortsiktige og langsiktige behov. De kortsiktige dreier 
seg om konkrete utbyggingsplaner, de langsiktige handler mer om hvordan denne «nye» 
produksjonsenheten skal ha levekår i framtida. Tilgang på grovfôr og spredeareal bringes 
fram som sentralt. Så sier det seg selv at dette ervervet ikke i seg selv kan løse denne 
utfordringen, men det vil være en byggestein i en posisjonering hvis muligheter og mål per i 
dag er uklart.  
 



Kommunen står overfor en relativt ny og ukjent problemstilling som man heller ikke vil se 
rekkevidden fullt ut av i saken. Det dreier seg om at landbruksforetak organisert som AS kan 
gis utviklingsmuligheter som man tidligere kun har gitt foretak med personlig eierskap.  
 
I delingssaken har kommunedirektøren oppstilt en vurdering pro/contra, det er også 
gjengitt Frants Eirik Kvam sin vurdering av de ulike alternativer. Kommunedirektøren har i 
sin vurdering vektlagt viktigheten av at lokale virksomheter skal ha gode rammevilkår og 
mulighet for utvikling. Det bemerkes også at kommunen tidligere har hatt mulighet til å 
forhindre en slik etablering på «utsiden» av garden på Kvam, men ikke har tatt skritt til å 
forhindre denne organiseringen av svineproduksjonen.  
 
Samtidig må det være klart at eierne selv har valgt å etablere et opplegg som nå framstilles 
som sårbart. Det er ikke kommunens ansvar at Ro Eie AS har forretningskritiske 
arealutfordringer, noe som må sies å være en åpenbar svakhet ved denne organiseringen. 
Så lenge det i dag er eier av Kvam g/bnr 57/1 som også har aksjemajoriteten i Ro Eie AS er 
det kun han som også kan reversere organiseringen tilbake til den opprinnelige løsningen 
og dermed løse noen av arealbehovsutfordringen.  

Kommunedirektøren er, ut fra hensynet til god driftsmessig løsning og helhetlig 
ressursforvaltning, usikker på om det er riktig å la Ro Eie AS få tilgang til ytterligere areal, 
noe som vil medføre at det som i utgangspunktet kun var ei fjøstomt vil bli en mer eller 
mindre fullverdig konsesjonsfri landbrukseiendom som i tillegg eies av et aksjeselskap.  
 
Erververs kvalifikasjoner / AS som eierform 
Iht. konsesjonsloven kan det gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar (AS, ASA). 
Det er imidlertid et nasjonalt mål at landbrukseiendommer i størst mulig grad eies av 
fysiske personer som selv bebor og driver eiendommene. 
 
Skal konsesjon gis til et aksjeselskap må dette by på fordeler i forhold til tradisjonelle 
eierformer. Kvam har redegjort for hvorfor purkenavet er overført til et AS. Dette dreier seg 
om hensynet til risiko ved personlig eierskap, bedre skattesystem med tanke på 
reinvesteringer av overskudd mm. Det trekkes også fram de mer langsiktige muligheter for 
familien: at dette kan bli to selvstendig livskraftige enheter som kan sysselsette og livnære 
to brukerfamilier.  
 
Kommunedirektøren støtter i hovedsak disse vurderingene. Det er likevel slik at mange av 
disse hensynene kunne vært ivaretatt uten at Ro Eie AS måtte eie landbrukseiendom. En 
kunne f.eks. valgt en organisering hvor eier av garden Kvam hadde festet bort et 
tomteareal. På den måten kunne Ro Eie AS stått som eier av fjøset med Ro Driv AS som 
leietager. Alternativt kunne eier av Kvam også eid fjøset. Det finnes alternativer til dagens 
og den ønskede løsning som kunne ivaretatt mange av de berørte parters interesser og som 
i langt mindre grad hadde utfordret intensjonene i jord- og konsesjonslov.  
 
Helhetsvurdering 
På generell basis er kommunen opptatt av å være en pådriver og tilrettelegger for 
næringsvirksomhet. Det vil derfor være uheldig å legge nye premisser for en eksisterende 
virksomhet som gir tilbakegang eller som hindrer en planlagt og sannsynlig utvikling. Det er 



viktig å presisere at kommunen allerede har åpnet for at dette selskapet kan etablere seg 
på «utsiden» av garden. Det kan imidlertid være vanskelig å se de langsiktige 
konsekvensene av et par enkeltvedtak.  
  
Iht. konsesjonslovens bestemmelser skal konsesjon gis med mindre det er saklig grunn for å 
avslå. En kan imidlertid ikke avslå en søknad ut fra at en på generell basis ikke ønsker AS 
som eierform, eller at en er bekymret for at det kan gi andre uheldige utslag som ikke 
nærmere kan begrunnes. Kommunedirektøren mener det ikke er tilstrekkelig synliggjort at 
dette ervervet vil medføre negative konsekvenser som er i strid med konsesjonslovens 
prinsipper. Søknaden tilrås innvilget.  
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges søknad fra Ro Eie AS om 
konsesjon på inntil 50 daa fra eiendommen Kvam g/bnr 57/1 slik at dette kan legges 
som tilleggsareal til eiendommen g/bnr 57/12 

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes 
3. Etter at hjemmel til ny eiendom er overført skal den sammenføyes med g/bnr 57/12 

 
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   
 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Geir Halvor Vedum 
Konstituert kommunedirektør


