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G/BNR 65/2 OG 67/6 OLSTADBAKKEN I GAUSDAL - KLAGE PÅ 
KONSESJONSAVSLAG KLAGER: EINAR HÅRSTADHAUGEN 
 
Vedlegg:  

 Søknad om konsesjon fra Håvard Feiring av 20.05.2019 
 Delegert vedtak av 20.06.2019, avslag på konsesjon 
 Klage på vedtak av 10.07.2019 (feildatert 10.06.2019) fra Einar Hårstadhaugen 

 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

 Foreløpig svar på klage av 18.07.2019 med melding om saksbehandlingstid, sendt til 
Einar Hårstadhaugen med kopi til Håvard Feiring 

 
SAMMENDRAG: 
Einar Hårstadhaugen klager på at Håvard Feiring har fått avslag på konsesjon for 
erverv av Olstadbakken. Klager mener kommunens fastsatte konsesjonspris kr 700.000 
er for lav og at kjøpesummen kr 1.000.000 burde godkjennes. Rådmannen mener klagen 
ikke har tilført saken nye momenter som tilsier at beslutningen bør omgjøres. Imidlertid 
mener rådmannen, på bakgrunn av klagen, at en salgspris på rundt 732.000 kan 
godkjennes ved ny søknad.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Håvard Feiring, eier av Megarden g/bnr 65/1, har søkt konsesjon på g/bnr 65/2 og 67/6, 
Olstadbakken. Dette er en eiendom hvor tun og seterhus er fradelt med krav om 
bruksrasjonalisering. Selger er Einar Hårstadhaugen. Formålet med ervervet er å legge arealene 
til Megarden som tilleggsareal. Dette er naboeiendommer og Feiring kan gjøre god nytte av 
ervervsarealene bl.a. i tilknytning til sin husdyrproduksjon.  
 
Kommunen fattet administrativt vedtak den 20. juni d.å. hvor søknaden ble avslått. Avslaget 
ble begrunnet med at den avtalte kjøpesummen kr 1 mill ikke tilgodeser en samfunnsmessig 
forsvarlig prisutvikling og at høyeste pris som kan godkjennes for konsesjon er kr 700.000. I 
kommunens vurdering ble det tillagt vekt at det er en betydelig avstand mellom beregna 
konsesjonsverdi og avtalt kjøpesum. Avstanden er så stor at den vil være med å påvirke 
prisutviklingen på landbrukseiendommer dersom kommunen godkjenner konsesjon. En for høy 
pris kan ekskludere den kjøpergruppen som er ønskelig som framtidige eiere og forvaltere av 
landbrukseiendommer.  



  
 
 

  
 
 

 

 
Øvrige hensyn iht. konsesjonslovens bestemmelser i §9 anses som ivaretatt og det ble opplyst 
om at ny søknad vil bli innvilget dersom partene blir enige om salgspris tilsvarende høyeste 
konsesjonspris. Det henvises til vedlagte dokumenter for nærmere detaljer i vurderingene.  
 
Den 11. juli mottar kommunen en klage fra Einar Hårstadhaugen. Det klages på at prisen er satt for 
lavt i begrunnelsen for vedtaket. Følgende klagemomenter legges fram: 
 

 Siste tre år har det vært gjennomsnittlig utbytte fra Olstad jaktforening på kr 2.380. Det er 
mottatt kr 239 som årlig godtgjørelse for skiløyper. Fra Mjøsen Skog er det utbetalt kr 275 
som rente på andelskapital. Kapitalisert verdi av dette med 4% rente er kr 72.350, altså kr 
32.350 høyere enn det kommunen har kommet til i verdivurderingen. Det henvises til 
markedsrente på sparekapital og at om en hadde brukt markedsbasert kapitaliseringsrente 
ville dette utgjort en sparekapital tilsvarende kr 300.000. 

 Det henvises til at dette er naboeiendommer og at det vil gi betydelige driftsfordeler. Dette 
gjelder særlig dyrkamark som er naboteiger og det arealet som hvor det er planer om 
nydyrking. 

 Det er viktig å sikre seg bl.a. framtidige beitearealer, særlig i lys av at Feiring driver og 
bygger fjøs og vil utvide driften. Fjorårets tørkesommer viser også at det er viktig å ha god 
arealtilgang. 

 
Selger har ikke forståelse for at kommunen mener prisen er for høy. Det vil være et prisspørsmål for 
selger om det i det hele tatt er interessant å selge arealene.  

 
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.  
 
Konsesjonsloven §9 sier at Ved avgjørelse om søknad konsesjon for erverv av eiendom som 
skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på:  
 

1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området  
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning  



  
 
 

  
 
 

 

3. om erververen anses skikket til å drive eiendommen  
4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet  

 
Konsesjonsloven § 9a sier følgende:  
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 som er nevnt 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: 
Klagerett og -frist: 
Klager er selger av arealet og direkte part i saken. Han har dermed klagerett etter 
forvaltningslovens bestemmelser i § 28 første ledd. Klagen er innkommet innen treukersfristen 
jf. fvl § 29 første ledd. Klagen tas derfor til behandling. 
 
Om klagebehandlingen: 
Klagen refererer til klagebegrunnelsen og at kommunen ikke aksepterer avtalt kjøpesum. Det 
er derfor kun forholdet til priskontrollen som tas inn i vurdering av klagen. Selgers 
betraktninger om hvorvidt han vil selge eller ei er derfor etter rådmannens syn et 
utenforliggende moment som ikke er relevant å drøfte. 
 
Klagemomentene: 
Rådmannen oppfatter klagen slik at det ikke settes spørsmål ved selve priskontrollen og 
betydningen av denne for beslutningen. Det er selve prisfastsettelsen det klages på. 
 
Kommunen mottok konsesjonssøknad, kjøpekontrakt og skogtakstopplysninger for deler av 
eiendommen. Takstopplysningene var fra 2005 og det tilsier at det er stor usikkerhet rundt 
hvilke verdier som kan finnes i skogen nå etter 14 år. Dette er presisert også i saksutredningen. 
Det var heller ingen annen dokumentasjon ved søknaden som viste hvordan de ulike elementer 
var verdsatt som grunnlag for kjøpesummen. Kommunen har derfor foretatt verdivurderinger 
basert på erfaringstall, gjennomsnittspriser på tømmer og noe skjønn.  
 
I klagen er det for så vidt ikke satt spørsmål ved hvordan kommunen har vurdert 
produksjonsverdiene i skogen. Det er heller ikke satt spørsmål ved beregning av 
produksjonsverdiene på dyrkamark og beiter. Det er derfor lite håndfast å drøfte med bakgrunn 
i klagen, utover at klager er uenig i verdifastsettelsen. Rådmannen mener det er lite relevant å 
gå ytterligere inn i detaljer ved verdivurderingen.  
 
Det er imidlertid lagt fram konkrete tallstørrelser på beregning av utmarksverdier, inkl. 
kapitalverdier fra andelskapital i Mjøsen Skog SA. Rådmannen tar dette til etterretning og ser 
at utmarksverdiene derfor kan settes ca. kr 32.000 høyere. En legger til grunn at de skisserte 
inntekter er såpass sikre at en kan legge 4% kapitaliseringsrente til grunn, uten risikopåslag.  



  
 
 

  
 
 

 

 
Klager har imidlertid henvist til markedsrenter på sparekapital og at å bruke någjeldende 
rentefot på sparekonto som kapitaliseringsrente vil gi en vesentlig høyere verdi av 
eiendommen. Rådmannen bemerker at det i rundskriv M-3/2017 er fastsatt at det skal brukes 
4% kapitaliseringsrente for verdiberegning av jord- og skogarealer.  
 
Når det gjelder driftsfordeler som følge av erverv av naboarealer mener rådmannen at dette er 
hensyntatt i prisberegningene. Dette er i første rekke viktig å ta hensyn til for dyrkamark hvor 
det oppnås rasjonaliseringsgevinster. I prisberegningene er det brukt et effektivitetspåslag på 
20% for de arealene der det er felles grense. For små arealer kan en nytte opp til 50% påslag, 
da bør det imidlertid oppstå rasjonaliseringsgevinster som ved ervervet av stor betydning. I 
dette tilfellet er begge arealene på hver side av grensene i seg selv nokså rasjonelle, en 
eiermessig sammenslåing vil ikke gi spesielt stor rasjonaliseringsgevinst. Rådmannen mener 
dette klagemomentet er tilstrekkelig ivaretatt i saksutredningen. Når det gjelder skogen er 
rasjonaliseringsmomentet noe mindre fremtredende. Erfaringsvis kan det være noe å hente på 
driftskostnader ved større drifter. I praksis er marginene på dette i stor grad allerede hentet ut 
ved at det ofte er flere skogeiere som hogger etter hverandre i samme området med samme 
tømmerkjøper og entreprenør. Utover en vurdering rundt driftspriser er det ikke alminnelige å 
bruke noe pristillegg i konsesjonssammenheng for kjøp av naboskogteiger.  
 
Konklusjon: 
Rådmannen ser ikke at det er kommet nye momenter i klagen som tilsier at kommunens vedtak 
bør omgjøres. Imidlertid kan det ved en evt. ny fastsettelse av konsesjonspris tas hensyn til nye 
opplysninger om utmarksinntekter som derav kan gi en noe høyere pris enn det kommunen i 
utgangspunktet kom fram til.  
 
  
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1. Klage fra Einar Hårstadhaugen på kommunens avslag på Håvard Feiring sin 
konsesjonssøknad for erverv av Olstadbakken g/bnr 65/2 og 67/6 tas ikke til følge. Det 
er ikke kommet nye momenter eller opplysninger i saken som tilsier at kommunen bør 
omgjøre sin beslutning 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Innlandet for endelig avgjørelse 


