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GBNR 76/4 OG 73/44 I ØYER KOMMUNE  - SØKNAD OM KONSESJON  
SØKER: EGIL SVEEN 
 
 

   
 
Vedlegg: 
Kartutsnitt M 1:3000 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
Konsesjonssøknad 
Kjøpekontrakt 
 
SAMMENDRAG: 
Egil Sveen søker konsesjon på to teiger beliggende ved gardstunet i Sveen. Dette er deler 
av eiendommen som Anders Engen kjøpte av Einar Nybakken som tillegg til Flatstulen, men 
som Engen nå videreselger til Sveen. Rådmannen mener dette er en god løsning, at 
kjøpesummen kan aksepteres og at Egil Sveen bør få konsesjon. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Egil Sveen eier og driver garden Sveen, g/bnr 76/1 i Baklia i Øyer. Han søker konsesjon på 
grunneiendommene g/bnr 76/4 og 73/44. Dette er hhv. et jordstykke langs gardsvegen ned 
for gardstunet i Sveen og en skogteig oppover i lia fra garden. Selger er Anders Engen, eier 
av Flatstulen g/bnr 72/1 m.fl. Kjøpesummen er kr 72.000,-. 
 
Arealene som omsettes er fradelt landbruksarealene som hørte til Strømsjordet, 
landbrukseiendommen som Einar Nybakken fikk delt i 2016. Anders Engen kjøpte disse 
arealene som tilleggsareal til Flatstulen. I forbindelse med konsesjonsbehandlingen (ref. 
KST-sak 31/16) ble det klart at Egil Sveen var aktuell som kjøper av deler av 
Strømsjordarealene. Dette ble forberedt ved behandling og godkjenning av deling etter 
jordlovens bestemmelser i PU-sak 05/17. 
 
Fakta om involverte eiendommer: 
 
Sveen: 



 
 

 
Ervervsarealene: 

 
 
 

Arealene på g/bnr 76/4 er ca. 7 daa dyrket mark med noe skog omkring. Det kan være 
mulig å nydyrke noen kantarealer. Arealet ble fradelt Sveen i 1874.  
 
Skogteigen på g/bnr 73/44 er bestokket med granskog med noe lauvinnslag. Det er bratt og 
vanskelige driftsforhold. 
 
Egil Sveen driver med ammeku på en mindre besetning med framfôring av ungdyr. Det er 
melkekvote på garden på ca. 73 tonn som er bortleid. 
 
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.  
 
Forhold som er av betydning for om konsesjon skal gis, er regulert i konsesjonsloven § 9:  
Ved avgjørelsen 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 den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling  
2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området  
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning  
4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen  
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.  
 



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 forøvrig driveplikt på 
jordbruksarealene. 
 
Prisvurdering: 
Gjennom rundskriv har Landbruks- og matdepartementet gitt retningslinjer om hvordan 
pris 
på landbrukseiendommer skal vurderes i konsesjonssaker. Etter rundskrivene M-3/2002, 
M- 
7/2002, M-4/2004, M-3/2009 og M-1/2010 skal avkastningsverdien legges til grunn og 
kapitaliseringsrentefoten skal være 4 % for vurdering av jord- og skogarealer. Bygninger 
som er tilknyttet driften skal verdsettes etter prinsippet om nedskrevet 
gjenanskaffelsesverdi. Hus som ikke direkte er tilknyttet driften kan verdsettes etter 
forventet utleieverdi. Iht. rundskriv M-3/2002 skal fullstendige verdiberegninger bare 
utføres i konsesjonssaker hvor det er tvil om den avtalte kjøpesum er i samsvar med 
konsesjonsloven §9, nr. 1. Er det ikke tvil med hensyn til kjøpesummen, kan vurderingen av 
prisspørsmålet synliggjøres i saksutredningen på en enklere og mindre arbeidskrevende 
måte enn fullstendig verdiberegning. 
 
Dyrkamarka som erverves er nokså flat og derav lettdrevet. Arealet er imidlertid ikke så 
stort og arronderingen er middels god. Ut fra flyfoto er det heller ikke alt som har vært 
høstet maskinelt de senere år. Jorda er best egnet til grasproduksjon. Pris pr. daa settes til 
kr 4.000.  
 
Iht. rundskriv M-3/2002 kan det godkjennes en noe høyere pris på tilleggsarealer av 
dyrkamark dersom det oppnås en rasjonaliseringsgevinst i form av bl.a. bedre arrondering. 
Øvre grense for slik marginaltillegg er 50%. Et tillegg, og graden av tillegg, må vurderes 
individuelt fra sak til sak. I dette tilfellet er det en jordlapp som ikke kan legges inntil annen 
jordveg, imidlertid bidrar ervervet til bedre arrondering totalt sett med nærhet til 
gardstunet, gardsvegen og øvrige produksjonsarealer. Det legges et marginaltillegg på 30% 
på avkastningsverdien på dyrkamarka.  
  
Arealene rundt består i hovedsak består av skog på høg bonitet og vegareal. Det kan være 
mulig å bruke arealene til beite, evt. til utvidelse av dyrkamarka. Det synes mest riktig å 
prissette arealene etter gjeldende bruk. Pris på disse arealene settes til kr 1.000/daa. 
 
Skogteigen oppover fra garden er bestokket med gran og noe lauv. Iht. siste områdetakst 
vil de nederste 15 daa ligge i overgangen mellom hogstklasse 3 og 4 på bonitet G-14. De 
øverste 6-7 daa ligger i hogstklasse 5 på G-11-bonitet. Det er vanskelige driftsforhold, bl.a. 
som følge av at arealet er bratt og at teigen er lang og smal. Ut fra skjønn og erfaring fra 
tidligere takster og konsesjonssaker settes prisen på skogen til kr 1.250/daa.   
 
Dette gir følgende oppsett i verdiberegningen: 



 

76/4 – dyrkamark: 6,9 daa * kr 4.000/daa 27.600 

Marginaltillegg: 30% på dyrkamark 8.280 

76/4 – øvrige arealer: 8,7 daa * kr 1.000/daa 8.700 

73/44 – skogsmark: 21,5 daa * kr 1.250/daa 26.875 

Sum 71.455 

 
Beregnet avkastningsverdi for arealene som erverves er i realiteten lik kjøpesummen og 
kan dermed aksepteres. 
 
Driftsmessig løsning: 
Arealene som erverves ligger inntil arealer som Sveen har fra før. Det nederste arealet 
kommer opprinnelig fra Sveen og hører naturlig garden til. Gardsvegen til Sveen går over 
dette arealet. Skogteigen ligger i forlengelsen av garden og ligger gunstig til som 
husbruksskog. Felles for begge teigene er at de er mer egnet som del av Sveen enn som del 
av Flatstulen. Vilkåret om god driftsmessig løsning er ivaretatt. 
 
Erververs kompetanse: 
Egil Sveen eier og driver gard fra før. Han anses som tilfredsstillende skikket for ervervet. 
 
De øvrige hensynene i §9 anses som oppfylt. 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§1 og 9, jf. §2 og tilhørende bestemmelser 
innvilges Egil Sveen konsesjon på eiendommene g/bnr 76/4 og 73/44 slik at disse 
kan legges som tilleggsareal til Sveen g/bnr 76/1 

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak 
mottas, jf. forvaltningsloven kap IV. En klage stiles til Fylkesmannen i Oppland men sendes 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
 
 
 
Ådne Bakke Geir Halvor Vedum 
Rådmann 


