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Klage - konsesjon - gbnr 80/79 

Statsforvalteren viser til klagesak med vedlegg angående avslag på konsesjon for eiendommen gbnr 
80/79 i Øyer kommune. 
 
Sammendrag 
Etter en helhetsvurdering har Statsforvalteren ikke funnet grunnlag for å overprøve kommunens 
vurderinger og konklusjon. Hensynet til kommunalt selvstyre er tillagt stor vekt. Kommunens vedtak 
opprettholdes. 
 
Sakens bakgrunn 
Moseteråsen AS søker konsesjon på grunneiendommene gbnr 80/77,78 og 79 på Øyer vestside. 
Dette er skog-/utmarksteiger som er fradelt landbrukseiendommen Viken gbnr 80/2. 
Konsesjonssøker eier fra før eiendommen Viksvea gbnr 80/3. Formålet med ervervet er ordinær 
skogsdrift. Jordbruksarealene er solgt som tilleggsareal til en annen landbrukseiendom. Selger er 
Odd Arne Høier Steinfinsbø som bor igjen på det godkjent fradelte tunet. Steinfinsbø fikk behandlet 
søknad om oppdeling av gardsbruket «Viken søndre» i Plan- og miljøutvalget av 9.11.2021, saksnr. 
112/21. Bakgrunnen for søknad om fradeling var ønske om full bruksrasjonalisering, ettersom 
garden ikke har vært i drift siden 1970-1980. Ønsket fra Steinfinsbø var å beholde tunet og setra i 
Øyer statsallmenning selv, men legge øvrig landbruksareal til landbrukseiendommer i drift slik at 
disse ble styrket. Delingssøknaden ble innvilget. Det ble gitt tillatelse til videre oppdeling av 
landbruksarealene slik at arealer kunne selges til ulike kjøpere for på den måten å oppnå gode 
drifts- og arronderingsmessige løsninger. 
 
Fakta om konsesjonssøker: Moseteråsen AS er et privat aksjeselskap med forretningsadresse i Oslo. 
Selskapet ble stiftet i 2020 og er et heleid datterselskap av Gade AS. Moseteråsen AS har to heleide 
datterselskaper: Eintrøa Jaktbase AS og Pa-Co Holding AS. Selskapets NACE-kode er 68.100 Kjøp og 
salg av egen fast eiendom. Styrets leder og daglig leder er Fred-Arne Gade. 
 
Fakta om involverte eiendommer: Konsesjonseiendommene gbnr 80/77,78 og 79 er tre adskilte 
teiger, alle fradelt Viken. Totalarealet på 161 daa utgjør mesteparten produktiv skog, men det er 
også 8,5 daa areal i Lågen. Det er ca. 130 meter strandlinje ved Granrudmoen bru. Det er ikke 
jordbruksareal til konsesjonseiendommene. De er også ubebygd. Med eiendommen følger andeler i 
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Hoknavegen og Fakkelvegen, andeler i selskapet Fakkelmannen AS, samt fiskerett i Lågen. Viksvea 
gbnr 80/3 består av blant annet 4 daa jordbruksareal og 16 daa produktiv skog. Viksvea er bebygd, 
men regnes ikke som landbrukseiendom etter avgrensningene som nyttes i landbruksregisteret på 5 
daa jordbruksareal eller 25 daa produktiv skog. Likevel er dette ervervet å anse som kjøp av 
tilleggsareal. 
Kartutsnitt: 
 

   
 
Arealene som Moseteråsen AS eier fra før er skissert med blått. De resterende arealer er 
konsesjonseiendommene gbnr 80/77 78 og 79. I søknaden opplyses det av deler av arealene under 
gbnr 80/77 ligger innenfor hensynssone for bevaring av kulturmiljø i Kommuneplanens arealdel. 
Kommunedirektøren anfører at det gjelder den eiendommen som Moseteråsen AS eier fra før og i 
svært liten grad konsesjonseiendommen. Det er derfor kun i beskjeden grad hogstrestriksjoner 
knyttet til hensynssonen på denne eiendommen. 
  
Søknaden gjelder nå kun gbnr 80/79 som består av 2,4 daa produktiv skog, 8,4 daa elvegrunn m.v, 
Totalt 10,8 daa.  
Kjøpesum kr. 25 000,- 
Eiendommen brukes i dag som fiskeplass. 
 
Klagen går kort ut på: 

1. Det er videre angitt at kjøper søker konsesjon på en teig på 38,3 daa som er utskilt fra Viken 
etter vedtak om bruksrasjonalisering. Dette er feil, da stripen langs lågen utgjør kun 2,4 daa 
land, samt vann. 

2. Avslaget er begrunnet med at ved bruksrasjonaliseringen av Vika skulle skje til fordel for 
bruk i aktiv drift. Gbnr 80/3 ikke ansett i aktiv drift fordi det er 4 daa grasmark og 18 daa 
skog. Dette er feil da gbnr 80/3 nå har fått ca. 2 daa grasmark i tillegg etter at jernbaneverket 
har fullført en støyskjerm. 

3. Viksvea vil da oppfylle det kommunen setter som landbrukskrav. Teigen gbnr 80/79 har verdi 
som landbruksjord. 
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Vi legger til grunn at sakens øvrige dokumenter er kjent og viser til disse uten nærmere gjengivelse. 
 
Saken ble behandlet i Kommunestyret den 22.06.2022 sak 77/22 Vedtak: Med hjemmel i 
konsesjonsloven § 2, jf. § 1 avslås søknad om konsesjon fra Moseteråsen AS på erverv av 
grunneiendommen gbnr 80/79 i Øyer. Viksvea regnes ikke som landbrukseiendom og vilkår om at 
fradelte areal fra landbrukseiendommen Viken gbnr 80/2 skulle legges til nærliggende 
landbrukseiendom i drift blir ikke oppfylt. 
 
Advokatfirmaet Thallaug påklaget avslaget i brev datert 18.07.2022. Kommunestyret opprettholdt 
sitt avslag i brev av 25.08.2022 og sendte saken over til Statsforvalteren til endelig avgjørelse 
 
Statsforvalterens vurderinger 
Klager er part i saken og har klagerett, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 28. Klage datert 18.juli 2022, er 
innenfor klagefristen, jf. fvl. § 29. Statsforvalteren er rett klageinstans, jf. forskrift av 08.12.2003 nr. 1479 
om overføring av myndighet til kommunene m.fl. § 8. 
De formelle vilkårene for å ta klagen til behandling er oppfylt. 
Som klageinstans skal Statsforvalteren vurdere de synspunktene du som klager har fremmet. Vi kan 
imidlertid også prøve andre sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34. 
Ved prøving av kommunens frie skjønn, skal hensynet til det kommunale selvstyret tillegges stor vekt. 
 
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.  
 
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  
  
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.» 
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Vurderinger 
 

1. Det er lagt vekt på feil opplysninger om omsøkt areal. Statsforvalteren er enig i at omsøkt parsell 
består av 2,3 daa skog og 8,4 daa vann, jf. gårdskart NIBIO. Det er viktig at arealopplysningene er 
korrekte, men i dette tilfellet har de lite å si for helhetsvurderingen om det skal gis konsesjon. 

2. Avslaget er begrunnet med at bruksrasjonaliseringen skulle gå til bruk i aktiv drift. 
Statsforvalteren legger til grunn at kommunen er den nærmeste til å vurdere om det blir en god 
bruksrasjonalisering og mener kommunen godt kan legge vekt på at dette ikke er en 
bruksrasjonalisering som er ønskelig. 

3. På bakgrunn av at Viksvea skal få 2 daa ekstra dyrka mark langs jernbanelinja, hevdes det at den 
oppfyller de krav kommunen setter til at den defineres som en landbrukseiendom. 
Statsforvalteren legger til grunn at bruksrasjonaliseringa skal gå til aktive bruk med ønske om 
tilleggsareal. I dette tilfellet har kommunen god oversikt over at dette ikke er et spesielt aktivt 
bruk og at der er andre alternativ som støtter opp om formålet med bruksrasjonalisering. 

4. Statsforvalteren viser til § 9 der det er presisert at de bør bare unntaksvis gis konsesjon til 
aksjeselskaper, jf. Rundskriv M-1/2021. Konsesjon kan gis til aksjeselskap dersom det medfører 
fordeler i forhold til privat eie. Statsforvalteren kan ikke se at det er lagt fram fordeler i forhold til 
at bruksrasjonaliseringen skal medføre styrking av aktive bruk. Statsforvalteren legger til grunn at 
kommunen fortsatt skal ha kontroll med omsetningen av fast eiendom i LNF-områder, noe de 
ikke har ved salg til AS. 

 
Vedtak 
Statsforvalteren tar ikke klagen til følge. Kommunens vurderinger og konklusjon 
er i tråd med konsesjonsloven § 9, jf. § 1. Statsforvalteren finner ikke grunnlag for å overprøve 
kommunens vedtak av 22.06.2022.  
Moseteråsen AS pålegges å selge parsellen videre til noen som kan få konsesjon eller ikke trenger 
konsesjon innen 16.april 2023, jf. konsesjonsloven § 18. 
 
Dette vedtaket er endelig, og kan ikke påklages videre i forvaltningen, jf. forvaltningsloven § 28 tredje 
ledd 
 
Med hilsen 
 
Øyvind Gotehus (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Kjell Ove Aarestrup 
seniorrådgiver 
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