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KLAGE PÅ VEDTAK - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - STRANDLINJE - GBNR 
80/79  
 
 
Vedlegg: 

1. Klage fra advokatfirma Thallaug 
2. Protokoll fra kommunestyremøte 22.06.22 
3. Konsesjonssøknad fra Moseteråsen AS 30.05.22 

 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Saksframlegg kommunestyremøte 22.06.22 
 
Sammendrag: 
Konsesjon på erverv av grunneiendommen g/bnr 80/79 på Øyer vestside ble omsøkt av 
Moseteråsen AS i søknad datert 30.05.22. Søknaden ble behandlet i Plan – og miljøutvalget 
den 20.06.22, og deretter i Kommunestyret den 22.06.22. Søknaden om konsesjon ble 
avslått. 
 
Klage på avslaget er mottatt den 14.07.22 og føres av advokatfirmaet Thallaug ANS. 
Kommunedirektøren har vurdert klagers anførsler og tilrår at klagen ikke tas til følge, og 
oversendes Statsforvalteren for endelig avgjørelse.  
 
Saksutredning: 
 
Klagen er kommet inn innenfor fristen, og Moseteråsen AS har rettslig klageadgang på 
vedtaket, jf. Forvaltningsloven § 28 og § 29. 
 
Kommunestyret er førsteinstans for klagebehandlingen. Dersom førsteinstans stadfester 
vedtaket som er påklaget, vil saken oversendes Statsforvalteren for endelig avgjørelse. 
 
Moseteråsen AS fikk avslag på sin søknad om konsesjon på grunneiendommen g/bnr 80/79 
på Øyer vestside. Dette er en teig som er fradelt landbrukseiendommen Viken g/bnr 80/2. 
Selger er Odd Arne Høier Steinfinsbø. Konsesjonssøker eier fra før eiendommen Viksvea 
g/bnr 80/3. Konsesjonseiendommen utgjør i hovedsak ca. 130 meter strandlinje samt grunn 
i Lågen sørover fra Granrudmoen bru. Dette ligger i forlengelsen av den strandlinja som 
konsesjonssøker fra før eier under Viksvea. Konsesjonseiendommen har totalt 10,8 daa, 
som i Gårdskart er klassifisert som 2,4 daa produktiv skog og 8,4 daa 
«bebygd/samf./vann/bre». 
 
 
 



Vurdering: 
 
Klagers momenter er listet opp i kulepunkt, med kommunedirektørens vurderinger under: 
 

• Klager anfører i punkt 1.2 at kjernen i avslaget er basert på feil faktum. De blir anført 
at kjøper søker konsesjon på en teig på 38,2 daa. Stripen langs Lågen er på 2400 m2.  

o Kommunedirektøren gir klager medhold i uttalelsen. Det medfører ikke 
riktighet at det søkes konsesjon på 38,3 daa. Området det er søkt om i denne 
omgang er stripen ved Lågen som riktig er 2400 m2. I saksframlegget for 
kommunestyremøtet 22.06.22 står 38,3 daa referert i sammendraget, men i 
selve saksutredningen fremkommer det riktige arealet. Kommunedirektøren 
vurderer ikke at denne feilopplysningen i sammendraget har hatt innvirkning 
på det påklagede avslaget. 

• Klager vektlegger at Viksvea g/bnr 80/3 etter opparbeiding av området er en 
eiendom på over 6 daa landbruksjord. Eiendommen vil da komme over grensen som 
er definert som landbrukseiendom. Dette var et av momentene som ble vektlagt i 
avslaget: «Viksvea regnes ikke som landbrukseiendom og vilkår om at fradelte areal 
fra landbrukseiendommen Viken g/bnr 80/2 skulle legges til nærliggende 
landbrukseiendom i drift blir ikke oppfylt.»  

o I vurderingen gjort for konsesjonssøknaden på det tidspunkt hvor denne 
forelå, ble det gått ut fra de klassifiseringer som til enhver tid ligger 
tilgjengelig i kart og oppslagsverk.  Om det på søknadstidspunktet er 
igangsatt opparbeidelse av denne type areal, kan det ikke vektlegges. Om 
dette blir klassifisert som jordbruksjord på et senere tidspunkt, er det riktig 
som klager anfører, at eiendommen blir definert som landbrukseiendom. 

• Klager hevder at prisen på eiendommen er unaturlig høy, og at dette er en fordel for 
selger. Det hevdes også at det er ingen andre interessenter på arealet. 
Konsekvensen for dette er at ingen vil ha det, eller at det må avstås fra opprinnelig 
eier og bli et brakkområde. 

o Kommunedirektøren viser til at dette er et privatrettslig forhold mellom 
kjøper og selger så lenge det ikke er priskontroll ved konsesjon. Kommunen 
har forhørt seg med nærliggende nabo til arealet, og denne naboen vil kunne 
være interessert om det foreligger en annen verdivurdering enn opprinnelig 
satt. Generelt kan en si at om prisen settes lavere kan også andre melde 
interesse, og markedet kan snu. 

• Klager hevder å ha vært løsningsorienterte i prosessen, ettersom de ikke klaget på 
konsesjonsavslaget på tre skog-/utmarksteiger (gbnr 80/77, gbnr 80/79) som ble 
vedtatt i kommunestyret 19.05.22.  

o Kommunedirektøren kan ikke vektlegge dette momentet da det angår en 
avsluttet sak og anses som et utenforliggende moment. 

• Klager påpeker at det er ingen av kriteriene for konsesjon som i denne omgang 
utgjør slik vekt at det forsvarer et avslag. Moseteråsen eier allerede eiendom med 
grense inn mot omsøkt område, kalt Viksvea, og det vil ikke være i konflikt med 
noen av punktene konsesjonsloven skal vurdere. Dette område er lite attraktivt som 
landbruksareal, og vil heller ikke kunne bebygges på grunn av hensynssoner og 
begrensninger som ligger her allerede. 



o Kommunedirektøren har vurdert området i sin helhet og med de 
begrensninger dette har som landbruksareal. Det er likevel slik at søkers 
eiendom per dags dato ikke er en landbrukseiendom, og oppfyller dermed 
ikke de vilkår som ligger til grunn for kjøp av tilleggsareal. Det vurderes slik at 
det ikke er nye opplysninger som endrer på denne definisjonen av 
eksisterende eiendom. 

 
Konklusjon: 
Kommunestyret har begrunnet konsesjonsavslaget med at Viksvea g/bnr 80/3 ikke er en 
landbrukseiendom. Avslaget er videre tuftet på intensjonen med delinga av Viken, at 
fradelte arealer skal legges til nærliggende landbrukseiendommer i drift, bl.a. for å styrke 
aktive bruk og bidra til å sikre lokal sysselsetting og matproduksjon. Kommunestyret har 
vurdert at Moseteråsens erverv av arealer fra landbrukseiendommen Viken g/bnr 80/2 ikke 
oppfyller disse kriteriene.  
 
Kommunedirektøren kan ikke se at klagen gir nye momenter som tilsier at eiendommen 
Viksvea er en landbrukseiendom. Arealklassifiseringen i Gårdskart er det systemet som 
benyttes ved vurdering av eiendom, og her er Viksvea registrert med 4,1 daa fulldyrket, 16 
daa produktiv skog, 0,1 daa annet markslag og 18,1 daa «bebygd/samf./vann/bre». 
 
Kommunedirektøren kan heller ikke se at det er kommet andre momenter knyttet til 
eiendommen, konsesjonssøker eller kommunens lovforvaltning av slik betydning at 
kommunestyret bør omgjøre sin beslutning. 
 
 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Moseteråsen AS sin klage på avslag om konsesjon på g/bnr 80/79 i Øyer kommune tas ikke 
til følge. Saken oversendes Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse. 
 
 
 
 
Åsmund Sandvik Stina Bjurgren Aaseth 
Kommunedirektør 


