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SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK 
KVAM 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
-Søknad om konsesjon på Skarsmoen, 59.2 fra Frants Eirik Kvam, datert 25.09.2017. 
-Anmodning om omgjøring av vedtak i konsesjonssak gnr. 59 bnr. 2 i Øyer kommune fra 
Landbruksdirektoratet, datert 22.09.2017. 
-Vedtak i klagesak – Konsesjon  - gnr. 59 bnr. 2  - Øyer kommune fra Fylkesmannen i 
Oppland, datert 18.04.2017. 
-Klage på avslag på konsesjon ved erverv av fast eiendom – GBNR 59/2 Skarskogen i Øyer 
kommune, kommunestyresak 0006/17 
-Søknad om konsesjon GBNR 59/2 i Øyer kommune, kommunestyresak 16/1556 
 
Sammendrag: 
Frants Eirik Kvam søker på nytt konsesjon på Skarskogen gnr/bnr 59/2 etter at hans søknad 
om konsesjon på samme skogteig ble endelig avslått våren 2017 på grunn av at prisen ikke 
tilgodeså en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Etter endringer i konsesjonsloven fra 
1. juli 2017, er rene skogeiendommer unntatt priskontroll. Rådmannen tilrår etter dette at 
Frants Eirik Kvam gis konsesjon på Skarskogen gnr/gnr 59/2. 
 
Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 

Frants Eirik Kvam søker konsesjon på Skarskogen gnr/bnr 59/2 i Øyer kommune i søknad av 

25.09.2017. Søker er eier av Kvam gnr/bnr 57/1 som grenser inntil omsøkte skogteig.  

 

Selger av eiendommen er Statskog SF.  

 
Tidligere behandling: 
Frants Eirik Kvam søkte konsesjon på Skarskogen 22. juni 2016. Søknaden ble avslått i 
kommunestyret 27. oktober 2016 på grunn av at prisen ikke tilgodeså en samfunnsmessig 
forsvarlig prisutvikling. Avslaget ble påklaget.  Kommunestyremøtet 26. januar 2017 tok 
ikke klagen til følge, og den ble oversendt Fylkesmannen i Oppland for behandling. I vedtak 
av 18. april 2017 stadfester Fylkesmannen kommunens vedtak. Kvam forsøkte å bringe 
saken inn for Landbruksdirektoratet. I brev av 22. september 2017 fastslår 
Landbruksdirektoratet at Fylkesmannens vedtak er gyldig og overprøver ikke det skjønn 



som er utvist. Landbruksdirektoratet presiserer at de har sett på saken i lys av det regelverk 
som gjaldt ved behandlingen hos Fylkesmannen. 
 
Forholdet til endringer i konsesjonsloven: 
Etter at søknaden fra Frants Eirik Kvam av 22. juni 2016 var ferdig behandlet ble det vedtatt 
endringer av konsesjonsloven. Priskontrollen er tatt ut av §9, og lagt inn i ny § 9a, der det 
følger at priskontroll ikke lenger skal gjennomføres for rene skogeiendommer.  Ved 
avgjørelse av en søknad om konsesjon på erverv av bebygd eiendom med mer enn 35 dekar 
fulldyrka og overflatedyrka jord som skal nyttes til landbruksformål, skal det i tillegg til 
momentene i § 9, 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. 
 
Søknaden fra Frants Eirik Kvam av 22. juni 2016 var endelig avgjort før lovendringen ble 
vedtatt og trådte i kraft. Han har fremmet en ny søknad om konsesjon. Eiendommen Kvam 
søker konsesjon på, har 0,1 daa fulldyrka mark og resten skog. Rådmannen mener man i 
denne saken må se bort fra den fulldyrka marka, da det kan stamme fra en naboeiendom. 
Det er også usikkert om markslaget faktisk skal være fulldyrka. Rådmannen mener 
eiendommen må anses som en ren skogeiendom, og dermed ikke er underlagt priskontroll. 
Selv om det er kort tid siden konsesjonssøknad på eiendommen fra Kvam var endelig 
behandlet, mener rådmannen det er naturlig at den nye søknaden fra Kvam behandles, da 
det i mellomtiden har kommet en lovendring som er avgjørende for utfallet av 
behandlingen. 
 
Ved behandling av søknad fra Frants Eirik Kvam av 22. juni 2016, var det priskontrollen som 
gjorde at det ikke ble gitt konsesjon. Resten av vurderingsmomentene i § 9 er ikke endret, 
og det settes derfor inn teksten fra tidligere behandling, med unntak av priskontrollen. Det 
er også sett til søkers begrunnelse ved søknad av 22. juni 2016 ved denne behandlingen. 
 
Fakta:  

Skarskogen ligger i Skarsmoen mellom Tingberg og Tretten og består hovedsakelig av 

skogsmark som strekker seg fra Lågen, 175 m o.h. til høyeste punkt på Tverrberget, litt over 

370 m o.h.  Teigen oppgis av søker til å være vel arrondert med god vegdekning.  

Kjøpesummen er oppgitt til kr 2 900 000.- 

Eiendommens ressurser består av følgende etter jordregisteret (dekar):  

G/bnr Fulldyrka Høy bon Middels bon Lav bon Uprod. Skog Jordd. fmark Skrinn fmark Bebygd og vann Sum

59/2 0,1 466,4 486,1 93,2 16,7 4,7 51,8 1119

59/2/1 0,3 0,3

59/2/2 21,6 25,3 7,1 11,8 11 9,5 86,3

0,1 488,3 511,4 100,3 1206  

Søker oppgir eiendommen til å utgjøre et totalareal på 1164 dekar, hvorav produktiv skog 

er på 1019 dekar. I dette inngår festearealene. Det er noe differanse mellom arealene 

oppgitt av selger og arealene etter jordregisteret, men hoveddelen av dette avviket skyldes 



arealer under vann i Lågen.  I oppgitte areal inngår bortfestede arealer. Arealene er i 

kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område, med unntak av de arealene som benyttes 

til skytebane. Vesentlige deler av eiendommen er båndlagt etter forurensingsloven for å 

unngå nyetableringer og eventuelle konflikter som følge av støy i forbindelse med 

skytebaneanleggene på eiendommen.   

Det er ingen husværer som tilhører eiendommen. 
 
Lovgrunnlaget: 

I henhold til konsesjonsloven § 2 kan ikke fast eiendom erverves uten tillatelse med mindre 
det er gjort unntak i lov eller forskrift.  
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 friluftslivsinteresser  
5. Hensynet til bosettingen  
 
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 

 
I tillegg er priskontroll ved erverv av landbrukseiendom tatt inn i § 9a: 
Ved avgjørelse av en søknad om konsesjon på erverv av bebygd eiendom med mer enn 35 
dekar fulldyrka og overflatedyrka jord som skal nyttes til landbruksformål, skal det i tillegg 
til momentene i § 9, 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: 
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. Konsesjonssøker har oppgitt at han er eier 

av Kvam, g/bnr 57/1 i Øyer kommune. Søker har ikke spesifikt oppgitt at han har til formål 

å legge omsøkt eiendommen inntil denne landbrukseiendommen, men ved at 

eiendommene samles på samme eierhand vil det bli resultatet. Ved å legge Skarskogen til 



Kvam, vil det bli en mer robust landbruksenhet og være med å sikre landbruksgrunnlaget 

for driftsenheten. Rådmannen mener derfor en slik løsning er i tråd med intensjonen i §1 i 

konsesjonsloven.  

 

 

Konsesjonsloven §9    

Konsesjonsloven § 9 inneholder en rekke vurderingen der den konkrete avgjørelsen må tas 

ut fra en samlet avveining av et faglig og politisk skjønn. Ingen har rett på konsesjon, men 

konsesjon skal gis med mindre det er saklig grunn til å avslå.  I avveiningen mellom søkers 

interesser og samfunnsinteressene er det bare anledning til å velge en løsning som er 

"mest" gagnlig for samfunnet. Mest innebærer ikke at en må velge den beste løsningen, 

men en må velge mellom de mulighetene en faktisk har. Det innebærer at 

samfunnshensynene er de sentrale ved vurderingen. Individuelle forhold er relevante 

momenter, men da som korrigerende momenter.  

 
Bosettingshensynet: 

I flg.  Konsesjonsloven § 11,2. skal det tas stilling til om boplikt er påkrevd ut fra hensyn til 

bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet, og om boplikten skal være 

personlig for eier. Søker bor på Kvam, en landbrukseiendom som grenser inntil den 

ubebygde skogeiendommen det søkes konsesjon på. Det er ikke grunnlag for å kreve 

boplikt på omsøkt skogeiendom. Overtakelse av skogeiendommen vil som søker skriver i sin 

søknad, være med å styrke grunnlaget for bosetting på Kvam, der søker bor i dag.  

 

Driftsmessig løsning: 

Ved salg av frittliggende skogteiger vil det naturlig medføre beste drifts- og 

arronderingsmessige løsning at teigen legges til tilgrensende landbrukseiendom.  

Konsesjonssøker er eier av tilgrensende landbrukseiendom og konsesjon vil føre til en 

drifts- og arronderingsmessig god løsning. Dette er også vurdert i grunnlaget for å kunne ta 

ut en driftsrasjonalisering ved eiendomsoverdragelse. Hensynet til en helhetlig 

ressursforvaltning og kulturlandskapet ansees også for ivaretatt med denne løsningen. 

 

Søkers kvalifikasjoner: 

Søker antas å være godt kvalifisert for å drive eiendommen så lenge han driver en 

landbrukseiendom fra før.  

 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
I medhold av §§ 1 og 9 i konsesjonsloven av 28.11.03 gir kommunestyret i Øyer konsesjon 

til Frants Eirik Kvam på Skarskogen, gnr/bnr 59/2 i Øyer kommune. En sammenføyning med 

gnr/bnr 57/1 vil gi gode drifts- og arronderingsmessige løsninger og ivaretar den helhetlige 

ressursforvaltningen og kulturlandskapet. 

 



 
 
 
Ådne Bakke Øystein Jorde 
Rådmann 


