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GBNR 7/12 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM  
SØKERE: KRISTINA DOMARKIENE OG MINDAUGAS DOMARKAS 
 
 
Vedlegg: 
GBNR 7/12 - Søknad 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

• Konsesjonssøknader fra Kristina Domarkiene og Mindaugas Domarkas av 22.11.2022  
• Kjøpekontrakt av 29.11.2022 

 
Sammendrag: 
Kristina Domarkiene og Mindaugas Domarkas søker konsesjon på et 3 daa stort areal ved Skogen i 
Øyer sør. De har samtidig, uten å måtte søke konsesjon, ervervet tilgrensende fritidsbolig g/bnr 
7/24. Konsesjonseiendommen består av skogsmark med middels bonitet, vei bort til fritidsboligen 
og noe jorddekt fastmark. Matrikkelenhetene har samme overdrager og er i kjøpekontrakten 
betraktet som en enhet.  
 
Det er få fordeler ved å innvilge konsesjon til noen som ikke innehar en landbrukseiendom. 
Kommunen har i denne saken likevel forståelse for at søkerne ser på konsesjons- og 
fritidseiendommen som en samlet enhet, spesielt med tanke på at fritidseiendommen kun er 0,3 
daa areal. Kommunedirektøren tilrår at søknad om konsesjon innvilges. 
 
Saksutredning: 
Kristina Domarkiene og Mindaugas Domarkas søker konsesjon på et 3 daa stort areal ved Skogen i 
Øyer sør, med ½ andel hver. De har samtidig, uten å måtte søke konsesjon, ervervet tilgrensende 
fritidsbolig g/bnr 7/24. Denne er på 0,3 daa areal. Konsesjonseiendommen har ifølge søkerne ingen 
drift, og fungerer som friareal og adkomst til fritidseiendommen g/bnr 7/24. Den avtalte 
kjøpesummen for begge matrikkelenhetene er kr 575 000. 
  
David Nordby er selger av konsesjonseiendommen, samt fritidsboligen g/bnr 7/24 som søkerne alt 
har ervervet. Matrikkelenhetene er i kjøpekontrakten betraktet som en enhet. Nordby eier i tillegg 
en enebolig på Granrudmoen og en fritidsbolig på Hornsjøen. 
 
Konsesjonseiendommen er på 3 daa areal og består av 1,1 daa skogsmark med middels bonitet, 0,5 
daa med vei og 1,4 daa jorddekt fastmark. 
 



 
Kartutsnitt over konsesjonseiendommen g/bnr 7/12. Det stiplede arealet på 0,3 daa nord for 
parsellen er fritidseiendommen g/bnr 7/24 som søkerne ervervet i 2022. 
 
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.  
 
Konsesjonssøkerne har inngått kjøpekontrakt på en eiendom, selv om det etter konsesjonslovens 
bestemmelser må anses som to separate enheter med ulike bruksformål og ulik konsesjonsmessig 
status. Parsellen med fritidsbolig (g/bnr 7/24) er 0,3 daa areal stor. Erverv av fritidseiendommen 
faller inn under unntaksbestemmelsene i § 4 pkt. 4 som sier at: Overdragelser som ikke trenger 
konsesjon er: bebygd eiendom, ikke over 100 dekar, der fulldyrka og overflatedyrka jord ikke er mer 
enn 35 dekar. Konsesjonseiendommen består av 3 daa ubebygd areal og ligger som LNF i KDP Øyer 
sør. Erverv av denne matrikkelenheten faller ikke inn under unntaksbestemmelsene og 
eiendommen må behandles etter konsesjonsloven. 
 



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 
 
I henhold til § 9a skal det i tillegg 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: 
Bosettingshensyn  
Ervervet gjelder ubebygd eiendom. Det er ikke praksis for å gi boplikt som vilkår etter 
konsesjonslovens § 11 ved kjøp av rene skog- eller utmarksarealer. Dette har gjerne nær 
sammenheng med at kjøpere av slike arealer som regel selv bor på en landbrukseiendom i bygda og 
på den måten ivaretar bosettingshensynet. Siden erverver har en fritidseiendom i bygda og at 
konsesjonseiendommen er ubebygd vurderes det til at bosettingshensynet ikke er relevant i denne 
saken. 
 
Driftsmessig løsning  
Ervervet medfører at et mindre område med skog og utmark blir eid av noen uten en 
landbrukseiendom, i stedet for at den erverves av lokale gårdbrukere med landbruksarealer som 
grenser inntil konsesjonseiendommen. Samtidig ser en at mesteparten av arealet ikke består av 
produktiv skog, slik at en antar at produksjonspotensialet for eiendommen er begrenset.  
 
Erververs skikkethet  
Som kompetansegrunnlag opplyses det i søknaden at dette ikke er relevant for behandling av 
denne. I dette tilfelle er arealet hovedsakelig uproduktivt, og det antas at det er begrunnelsen for 
hvorfor søkerne mener spørsmålet om kvalifikasjoner ikke er relevant. 
 
Det kreves ingen formell landbruksfaglig utdanning for å søke konsesjon på en eiendom. I 
konsesjonsbehandling skal en også være forsiktig med å legge avgjørende vekt på erververs 
kompetanse. 
 
Helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet  
Under dette momentet skal kommunen drøfte hvilke virkninger ervervet har for alle ressursene på 
eiendommen enten det gjelder jord og skog, bygninger eller øvrige deler av eiendommen og 
hvordan framtidige generasjoners behov i størst mulig grad ivaretas. Ressursene skal disponeres på 
en slik måte at produksjonsevne og utnyttelsesevne ivaretas, slik at eiendommen i framtida kan 
legge grunnlag for drift og bosetting. En eier som selv bor på eiendommen sin, har i utgangspunktet 



større foranledning til å ivareta eiendommens ressurser i et slikt langsiktig perspektiv enn den som 
ikke bor der. 
 
I landbruksplanen for Lillehammer-regionen 2021-25 står bl.a. at «handlingsrommet i jord- og 
konsesjonsloven bør brukes for å fremme produksjon, sysselsetting og verdiskapning i tråd med 
næringa og yrkesutøvernes behov». Erverv av konsesjonseiendommen som tilleggsareal til 
fritidseiendommen vil ikke være i tråd med ønsket om at aktive gardsbruk skal styrkes, eller bidra til 
å sikre eller øke sysselsettingen blant aktive yrkesutøvere i landbruket. Dette taler mot at det gis 
konsesjon. 
 
Kulturlandskapet synes å i mindre grad påvirkes av ervervet. 
 
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 og består hovedsakelig av skog- og veiareal. 
Det vurderes til at den er en ren skogeiendom og ervervet skal således ikke underlegges 
priskontroll. 
 
Helhetsvurdering  
Kommunen mener det er argumenter både for og mot konsesjon i denne saken. En annen erverver 
kunne gitt en bedre driftsmessig løsning og helhetlig ressursforvaltning. Ved konsesjonsbehandling 
er ikke kommunen nødt til å velge den best mulige driftsmessige løsningen, det holder at løsningen 
er god. Kommunen har forståelse for at søkerne ser på konsesjons- og fritidseiendommen som en 
samlet enhet, spesielt med tanke på at fritidseiendommen kun er 0,3 daa areal. Konsesjon skal 
normalt innvilges med mindre det er saklige grunner for å avslå. Ettersom det ikke er andre 
alternativer som framstår som klart bedre så bør søknaden innvilges.  
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 
Med hjemmel i konsesjonslovens §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges konsesjon til Kristina Domarkiene og 
Mindaugas Domarkas på erverv av g/bnr 7/12 i Øyer kommune. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Ann Guro Kjernli 
Kommunedirektør 


