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Kommunestyret

Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre vedtar å oppheve forskrift av 10. august 1998 nr. 828 om nedsatt
konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Søgne kommune, Vest-Agder. Statens
landbruksforvaltning anmodes om å fastsette en opphevelsesforskrift jf. konsesjonsloven § 7
første ledd.
Det legges vekt på at hensynet til den private råderett over eiendom må veie tyngre enn
konsesjonsloven og forskriftens formål om å sikre eier- og bruksforhold som er mest gagnlig
for samfunnet. Søgne kommune ønsker ikke å benytte konsesjonsloven som virkemiddel for å
styre bosetningen.

Bakgrunn for saken:
Søgne kommunestyre vedtok den 19. november 1998 forskrift om konsesjonsplikt for bebygd
eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig. Forskriften er hjemlet i konsesjonsloven
§ 7. Forskriftens geografiske virkeområde er den landfaste delen av Søgne kommune.
I vedtak av 24. april 2014 besluttet kommunestyret at forskriften skal oppheves. For å oppheve
forskrifter må samme regler som ved utarbeidelse av en forskrift følges. Regler for utarbeidelse
av forskrifter følger av forvaltningsloven kapitel VII. Hovedprinsippene er at de som antas å
kunne bli berørt skal gis anledning til å uttale seg før vedtak kan fattes, samt at saken er
tilstrekkelig opplyst før vedtak kan fattes jf. forvaltningsloven § 37.
Administrasjonen vil samtidig opplyse at Landbruks- og matdepartementet har sendt forslag
om opphevelse av konsesjonsloven og boplikten på høring frem til 15. januar 2015. Derfor kan
arbeidet med å oppheve den kommunale forskriften lokalt muligens være overflødig. Det med
forbeholdt om at opphevelsesforslaget til LMD blir vedtatt av Stortinget. Administrasjonen
fremmer likevel opphevelsesforslaget med bakgrunn i usikkerhet til om lovforslaget faktisk vil
bli vedtatt, ikke minst at det er usikker fremdrift på dette arbeidet.

I saksutredningen vil administrasjonen gå gjennom gjeldende forskrift og lovverk, dagens
saksbehandling etter forskriften og tilslutt administrasjonens vurdering.
Om gjeldende forskrift og konsesjonsloven:
Forskrift om konsesjonsplikt for bebygd eiendom, Søgne kommune, Vest-Agder lyder som
følgende:
«I
Konsesjonsfriheten for bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig
settes ut av kraft for Søgne kommunes landfaste del.
II
Denne forskrift trer i kraft straks.»
Forskriften ble vedtatt i 1998 med hjemmel i daværende konsesjonslov av 31. mai 1974, § 5.
Denne loven ble erstattet av Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven)
av 2003. Hjemmelsgrunnlaget for Søgne kommunes forskrift er opprettholdt i nåværende lov,
men ligger da i § 7. Konsesjonsloven av 2003 var i det vesentligste en revisjon av 1974 loven.
Hensynet bak konsesjonslovgivningen er å oppnå eier- og bruksforhold som er mest gagnlig
for samfunnet. Areal regnes som en knapphetsressurs som er viktig å bruke og fordele på en
samfunnsmessig forsvarlig måte. Av loven formålsparagraf (§ 1) fremgår følgende:
«…å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for oppnå et effektivt vern av
landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for
samfunnet».
Lovens formålsbestemmelse legger opp til at en rekke hensyn skal ivaretas. Eksempelvis
hensynet til framtidige generasjoners behov, landbruksnæringen, behovet for utbyggingsgrunn,
miljøet, allmenne naturinteresser og friluftsinteresser, samt hensynet til bosetningen.
Hovedregelen etter konsesjonsloven er at erverv av fast eiendom ikke kan finne sted uten
konsesjon jf. lovens § 2. Så har lovgiver valgt å knytte en rekke unntak fra det som skal være
«hovedregelen» som gjør at det ikke er nødvendig med konsesjon. Det gjøres direkte i lovens
§§ 2, 4, 5 og med statlige forskrifter til loven.
Videre har lovgiver laget et system som gjør at flere av disse unntakene i loven kan
tilsidesettes gjennom forskrifter jf. lovens § 7. Det er dette Søgne kommune har valgt gjennom
å vedta forskrift om konsesjonsplikt for bebygd eiendom. Forskriften setter direkte lovens
unntak fra konsesjon som er gitt § 4 første ledd nr. 4 og § 5 første ledd nr. 1 ut av kraft.
Unntakene etter § 4 i loven er med bakgrunn i eiendommens karakter. Unntak for konsesjon i §
5 med bakgrunn i erververens stilling.
Det å vedta en forskrift som tilsidesetter unntakene i loven kalles nedsatt konsesjonsgrense
(nullgrense) som da betyr at det er konsesjonsplikt. I Søgne kommunes tilfelle for bebygd
eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig jf. konsesjonsloven § 7 første ledd nr. 1.
I realiteten er det likevel sjelden tale om behov for konsesjon, ettersom § 7 tredje ledd igjen gir
et unntak som lyder:
«..Konsesjonsplikt etter forskrift gitt i medhold av første ledd, gjelder ikke når erververen
forplikter seg til at eiendommen skal brukes til helårsbolig i den tiden han eier
eiendommen, enten av ham selv eller andre»

Her har lovgiver gitt hjemmel for ytterligere unntak. Det er tilstrekkelig at erververen forplikter
seg til at eiendommen skal brukes til helårsbolig (da faller konsesjonsplikten bort). For øvrig
skal det gis konsesjon når det ikke er nødvendig for å forhindre at eiendommer blir brukt til
fritidsformål eller når det er godtgjort at eiendommen bare kan avhendes som helårsbolig til en
pris som er vesentlig lavere enn prisnivået på tilsvarende helårsboliger i området jf.
konsesjonsloven § 10.
Erverver skal ta eiendommen som sin reelle bolig og ha registrert eiendommens adresse som
sitt bosted i folkeregistret jf. konsesjonsloven § 6. Erverver har 1 år på seg til å ta i bruk
boligen som helårsbolig. Dersom det ikke er gitt konsesjon eller det ikke foreligger en
forpliktelse fra erverver jf. § 7 tredje skal det gis frist for å få forholdet i orden jf. samme lov §
18. Oversittes denne fristen kan det uten ytterligere varsel fortas tvangssalg av
namsmyndighetene jf. § 19.
Om saksbehandling etter forskriften:
Som det fremgår i § 7 tredje ledd er det tilstrekkelig at erververen forplikter seg til å ta boligen
i bruk som helårsbolig. De fleste benytter seg av denne «retten», og slipper da å søke
konsesjon. Det skjer i praksis gjennom utfylling av et egenerklæringsskjema jf. Forskrift om
konsesjonsfrihet mv. § 2. Erklæringen tinglyses og føres inn et register.
Egenerklæringsskjemaet er todelt, det vil si en del hvor erverver fyller inn informasjon, og en
del som kommunen har ansvaret for å kontrollere at opplysningene stemmer. Den delen
kommunen fyller ut er en bekreftelse på at opplysningene som er fylt ut er riktig (en ren
kontroll funksjon). Dette er saksbehandlingen som kommunen har når erverver forplikter til å
ta i bruk boligen som helårsbolig.
I Søgne kommune tilligger ansvaret for denne saksbehandlingen Servicetorget. Etter
konsesjonsloven § 17 er det kommunen og fylkesmannen som skal føre kontroll og påse at
regelverket etterleves.
Det har til dels vært stor utskiftning av ansatte i administrasjonen og det er derfor vanskelig å si
noe om hvordan saksbehandlingen og håndhevingen av forskriften har foregått fra den ble
vedtatt i 1998. Det er likevel lite som tyder på at saksbehandlingen ikke har fungert etter
intensjonen. I følge kommunens saksbehandlingssystem er registrert mange tusen saker hvor
egenerklæringer er kontrollert og godkjent av kommunen.
Det er foretatt søk i kommunes saksbehandlingssystem om det foreligger konkrete saker på
oppfølgning av brudd på forskriften eller vilkårene i konsesjonsloven. Det er ikke klart å
avdekke noen saker om brudd, men man vil anta at det må foreligge noen saker på de 16 årene
siden forskriften ble vedtatt. Det er mye som tyder på at kommunen i liten grad har foretatt
kontrollvirksomhet om forskriften overholdes.
Høring – opphevelse av forskriften:
Administrasjonen har sendt opphevelsesforslag på høring i brev av 14. oktober 2014 til
myndigheter og organisasjoner. Videre har det blitt kunngjort i lokalavisen og på hjemmesiden
at kommunen har igangsatt arbeid med å oppheve forskriften med frist for å komme med
uttalelser.
Uttalelser ligger vedlagt.
Vurdering:

Grunnleggende for å lage lover og forskrifter er behovet for å styre rettigheter og plikter av
ulike årsaker. I denne saken er spørsmålet om det er behov for å ha en forskrift etter
konsesjonsloven som gir konsesjonsplikt på bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som
helårsbolig – på hele den landfaste delen av Søgne kommune. Forskriften griper direkte inn i
den private eiendomsretten ikke ulikt mange andre lover.
Et vanlig argument for å oppheve boplikt er at det som skal ivaretas gjennom konsesjonsloven
kan styres gjennom plan- og bygningsloven (pbl). Plan- og bygningsloven har klare
bestemmelser om at «endret bruk» ikke skal være i strid med planer eller loven jf. pbl § 1-6
første ledd. I områder som er avsatt eller regulert til boligformål vil det å ta i bruk en
helårsbolig til fritidsformål være i strid med plan, og dessuten søknadspliktig jf. samme lov §
20-1 første ledd litra d).
Dette innebærer at å ta i bruk en helårsbolig til fritidsbruk krever bruksendring etter plan- og
bygningsloven. Er bruksendringen i strid med plan betinger det også dispensasjon. Det må
påpekes at en vesentlig forskjell på konsesjonslovgivningen og plan- og bygningsloven er at
kommunen som bygningsmyndighet har plikt til å gi tillatelse til bruksendring dersom
søknaden er i samsvar med gjeldende planer og lovverk. Det innebærer at kommunen ikke kan
avslå søknader med begrunnelse at det er ønskelig at noen skal «bebo eiendommen» som i
realiteten kan gjøres etter konsesjonsloven. Det vil ikke være saklig og relevant hensyn etter
bygningslovgivningen. Bosetningshensyn kan i liten, til ingen grad tillegges vekt ved
behandling av byggesøknader.
Konsesjonslovgivningen er således et betydelig bedre rettslig virkemiddel for å sikre at boliger
ikke tas i bruk til fritidsboligformål. Konsesjonslovgivningen har også sterkere
hjemmelsgrunnlag for oppfølgning og tvangsvirkemidler.
Forutsetningen for å ta i bruk et så sterkt virkemiddel som boplikt er at det er et reelt behov for
å beskytte eksisterende helårsboliger mot at de tas i bruk til fritidsbruk. Ellers vil reglene være
uforholdsmessig tyngende og direkte unødvendig.
For deler av forskriftens geografiske virkeområde er administrasjonen sterkt tvilende, og da
særlig til om det er et reelt behov for hele den landfaste delen av Søgne kommune. Det er
antagelig grunnlag for å vurdere boplikt i sjø nære områder som kan være utsatt for erverv til
fritidsboligformål. Andre deler av Søgne som ikke er i nær tilknytning til sjøen kan vanskelig
sies å ha de kvalitetene som gjør at kommunen bør frykte oppkjøp av helårsboliger til
fritidsboligbruk. Det virker eksempelvis usannsynlig at Vedderheia boligområde vil bli utsatt
for oppkjøp til fritidsboligformål dersom boplikten oppheves for dette området. De arealer som
er aller mest utsatt er antagelig de som ikke er landfast og således ikke rammes av forskriften.
Administrasjonen går ut i fra at det var bevisst handling å unnlate disse områdene. Det er ikke
uvanlig at kommuner ikke ønsker noe særlig bosetning på øyer ut fra de samfunnsmessige
kostnadene ved å levere et tjenestetilbud.
Av de sjønære arealene i Søgne kommune legger administrasjonen til grunn at det er de
eiendommene som er lengst vest i kommunen som er mest utsatt ved å oppheve forskriften.
Det henger sammen med at boligprisen synker desto lenger unna Kristiansand man kommer.
Muligens også eiendommer langs Langenesveien som grenser mot sjøen kan være utsatt da de
har særlige gode kvaliteter. Administrasjonen har utarbeidet et kart som viser matrikkelførte
boliger, samt 100 metersbeltet inntegnet (vedlegg 3). Dette gir en oversikt over kommunens
geografiske boligstruktur/ bosetningsmønster.
Data fra Statistisk sentralbyrå viser at det er omsatt 202 boligeiendommer til gjennomsnittlig
kjøpesum på 2,8 millioner i 2013. Tilsvarende er det solgt 36 fritidsboligeiendommer til

gjennomsnittlig kjøpesum på 3,05 millioner i 2013. Tallene har en begrenset verdi fordi det
kun sier noe om kommunen som helhet. Dersom man skal få et helt dekkende bilde må man
taksere eiendommers verdi både som fritidsbolig og helårsbolig (få frem differansen).
Fordelene med å ha boplikt er at kommunen har «kontroll» over bruken av helårsboligene. Selv
om kommunen ikke har gjennomført noe omfattende kontrollvirksomhet er det grunn til å tro
at de fleste retter seg etter regelverket. Det har antagelig også en preventiv effekt da det knytter
seg en risiko til å kjøpe en helårsbolig med formål å benytte den til fritidsboligbruk om det
foreligger boplikt. Det må sees i sammenheng med at kommunen når som helst kan iverksette
kontrollvirksomhet.
Boplikt kan ha en prisdempende effekt. Søgne kommune er en av kommunene i landet med
høyest fritidsboligpriser sammen med Tjøme og Lillesand. Den prisdempende effekten vil
forskriften trolig kunne ha i kommunens rurale områder som i vest, eksempelvis i området
rundt Trysfjorden. Innenfor sentrale deler av Søgne, eksempel Høllen antas forskriften å ha
liten effekt med hensyn til å dempe pris. Det skyldes høye boligpriser.
Boplikten styrker trolig muligheten for å opprettholde spredt bosetning i strandsonen, da særlig
i de usentrale deler av kommunen. Boplikt bidrar også til at de mest lukrative arealene i
kommunen lettere kan komme den fastboende lokalbefolkningen «til gode».
Ulemper med å opprettholde boplikten er bruk av ressurser til å saksbehandle og håndheve
forskriften. En annen ulempe er at forskriften griper inn i den private råderetten av eiendom.
Potensielle virkninger av å oppheve forskriften kan da i første rekke være at helårsboliger
kjøpes opp for fritidsboligbruk, noe som på sikt kan endre bosetningsmønstret i kommunen.
Som nevnt ovenfor er det områder i nær tilknytning til sjø som vurderes å kunne være utsatt.
Opphevelse av forskriften kan teoretisk sett også ha skattemessig påvirkninger, da først og
fremst i form av at eiendommer stiger i verdi som igjen gir høyere eiendomsskatt. Eksempel vil
det kunne være situasjoner der eksisterende helårsbolig blir taksert til en høyere verdi som
fritidsbolig, som igjen vil kunne gi utslag i høyere eiendomsskatt. Grunnen til dette er at
eiendomsskatteloven § 8 A-2 fastsetter at verdien på eiendom skal settes ut fra innretning,
bruksegenskaper og lokalisering som ved vanlig fritt salg.
Administrasjonen vurderer likevel dette som mindre problematisk ettersom fritidsboligpriser
og boligpriser generelt sett er relativt like i Søgne (det viser og tallene fra SSB). Det vil da
heller ikke være nødvendig å forta ny taksering i forbindelse med eiendomsskatt.
Utfordringen med dagens forskrift er at majoriteten av helårsboligeiendommer i Søgne ikke
behøver det vernet/beskyttelsen forskriften er ment å ivareta.
Konklusjon:
Om man ser bort i fra at utvidelse er et reelt alternativ er det da to alternativer som gjenstår
som administrasjonen kan se:
1. Oppheve hele forskriften med de potensielle ulempene dette kan medføre jf.
saksutredningen ovenfor.
2. Oppheve deler av forskriftens geografiske virkeområde. Det vil si spisse forskriften mot
områder som antas å kunne være utsatt for fritidsboligbruk.
Administrasjonen mener det ligger innenfor det politiske skjønnsrommet å avgjøre om hele
forskriften skal oppheves eller ikke. Innstillingen i saken er gitt med bakgrunn i klare politiske

føringer/instruks i vedtak av 24. april 2014. Det er og foreslått en mulig begrunnelse for
opphevelse.
Alternativ innstilling:
Søgne kommune vedtar å revidere det geografiske virkeområde for forskrift av 10. august 1998
nr. 828 om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Søgne kommune, Vest-Agder.
Rådmannens merknader:

Vedlegg
1 Gjeldende forskrift
2 Konsesjonsloven
3 Kart over matrikkelførte boliger i Søgne kommune med 100 metersbelte fra sjø inntegnet
4 Innspill fra høringen
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Forskrift om konsesjonsplikt for bebygd
eiendom, Søgne kommune, Vest-Agder.
Dato FOR-1998-08-10-828
Publisert Avd II 1998 600
Ikrafttredelse 10.08.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder for Søgne kommune, Vest-Agder.
Hjemmel LOV-1974-05-31-19-§5, FOR-1992-07-17-837
Kunngjort
Rettet
Korttittel Forskrift om konsesjonsplikt, Søgne

Kapitteloversikt:
I
II

Fastsatt av Landbruksdepartementet 10. august 1998 med hjemmel i lov av 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon og
om forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) § 5 tredje ledd, jf. kgl. res. av 17.
juli 1992 nr. 837.

I
Konsesjonsfriheten for bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig
settes ut av kraft for Søgne kommunes landfaste del.

II
Denne forskrift trer i kraft straks.

https://lovdata.no/dokument/JB/forskrift/1998-08-10-828
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Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom
(konsesjonsloven) mv.
Dato LOV-2003-11-28-98
Departement Landbruks- og matdepartementet
Sist endret LOV-2012-01-27-11 fra 16.03.2012
Publisert I 2003 hefte 16
Ikrafttredelse 01.01.2004
Endrer LOV-1974-05-31-19
Kunngjort
Korttittel Konsesjonsloven - konsl.

Kapitteloversikt:
Kapittel 1. Formål og virkemidler (§§ 1 - 2)
Kapittel 2. Disposisjoner som likestilles med erverv av fast eiendom (§3)
Kapittel 3. Overdragelser som ikke trenger konsesjon, nedsatt konsesjonsgrense mv.
(§§ 4 - 8)
Kapittel 4. Forhold av betydning for om konsesjon skal gis (§§ 9 - 11)
Kapittel 5. Saksbehandlingen (§§ 12 - 14)
Kapittel 6. Forskjellige bestemmelser (§§ 15 - 23)

Jf. tidligere lov 31 mai 1974 nr. 19.

Kapittel 1. Formål og virkemidler
§ 1. (lovens formål)
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, bl.a. for 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. (virkemiddel)
Med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse av
Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen.
Loven omfatter ikke erverv

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-98
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1. som er konsesjonspliktige eller som krever vedtak etter lov 14. desember 1917 nr. 16
om erverv av vannfall mv. kapittel I,
2. som er konsesjonspliktige etter lov 29. juni 1990 nr. 50 kapittel 3 om produksjon,
omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m.,
3. som har sitt grunnlag i ekspropriasjonstillatelse etter lov 19. juni 2009 nr. 101 om
erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) § 37 andre ledd og § 38 andre
ledd,
4. som er nødvendig for drift på mineralsk forekomst når erververen sender søknad om
driftskonsesjon etter lov 19. juni 2009 nr. 101 om erverv og utvinning av
mineralressurser (mineralloven) § 43 og driftskonsesjon innvilges.
Kongen kan ved forskrift gjøre unntak fra konsesjonsplikten utover det som følger av
§§ 4, 5 og 7. Når særlige hensyn foreligger, kan Kongen også i det enkelte tilfelle gjøre
unntak fra konsesjonsplikt.
0 Endret ved lover 19 juni 2009 nr. 101 (ikr. 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 673), 27 jan 2012
nr. 11 (ikr. 16 mars 2012 iflg. res. 16 mars 2012 nr. 225).

Kapittel 2. Disposisjoner som likestilles med erverv av fast
eiendom
§ 3. (særlige rettigheter som omfattes av loven)
Lovens regler om konsesjon gjelder også stiftelse og overdragelse av leierett og annen
lignende bruksrett over fast eiendom med mindre retten er stiftet for en tid av høyst 10 år,
uten adgang for brukeren til å kreve kontraktstiden forlenget ut over dette tidsrom. Det
samme gjelder for andre rettigheter over fast eiendom som innebærer at eierens adgang til
å rå over eiendommen eller til å få det økonomiske utbyttet av den blir vesentlig
innskrenket. Stiftelse og overdragelse av utbyggingskontrakter av enhver art, herunder
avtaler om fortrinnsrett til å foreta utbygging, medfører konsesjonsplikt uten hensyn til
varighet.
Fast eiendom kan ikke tas til brukelig pant for lengre tid enn 3 år uten konsesjon.

Kapittel 3. Overdragelser som ikke trenger konsesjon,
nedsatt konsesjonsgrense mv.
§ 4. (unntak på grunnlag av eiendommens karakter)
Konsesjon er ikke nødvendig ved erverv av:
1. ubebygde enkelttomter for bolig eller fritidshus, dersom tomten ikke er større enn 2
dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven.
2. ubebygde enkelttomter for bolig eller fritidshus som ligger i et område som i
kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt
til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndelinger foretatt eller godkjent av
bygningsmyndighetene.
3. andre ubebygde arealer, dersom de ligger i et område som i reguleringsplan er
regulert til annet enn landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, eller som i
kommuneplanens arealdel er lagt ut til bebyggelse og anlegg.
4. bebygd eiendom, ikke over 100 dekar, der fulldyrka og overflatedyrka jord ikke er
mer enn 25 dekar.
Konsesjonsfriheten etter første ledd nr. 1 og 2 er betinget av at tomten blir bebygd
innen 5 år.
Konsesjonsfriheten etter første ledd nr. 3 er betinget av at erververen ikke foretar
bruksendring i strid med planen.
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I områder som er regulert i reguleringsplan, er konsesjonsfriheten etter første ledd nr. 4
betinget av at erververen ikke foretar bruksendring i strid med planen. Det samme gjelder
når eiendommen i kommuneplanens arealdel er lagt ut til bebyggelse og anlegg eller til
landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift. Konsesjonsfriheten etter første ledd nr.
4 kan settes ut av kraft ved forskrift etter § 7 første ledd.
0 Endret ved lover 27 juni 2008 nr. 71 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), 19 juni 2009
nr. 98, se dens IX (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 26 juni 2009 nr. 848).

§ 5. (unntak på grunnlag av erververens stilling)
Konsesjon er ikke nødvendig når erververen er:
1. eierens ektefelle, eller er i slekt med eieren eller eierens ektefelle i rett oppstigende
eller nedstigende linje eller i eierens eller ektefellens første sidelinje til og med barn
av søsken, eller er i svogerskap med eieren i rett oppstigende linje, forutsatt at eieren
har sitt konsesjonsforhold i orden. Konsesjonsplikt kan likevel følge av § 7 annet
ledd.
2. odelsberettiget til eiendommen.
3. staten.
4. den fylkeskommune eller kommune der eiendommen ligger, såfremt ervervet gjelder
en eiendom i område som omfattes av kommuneplan eller reguleringsplan etter planog bygningsloven, og eiendommen i planen er utlagt til annet enn landbruksområde
eller ervervet skjer ved ekspropriasjon. Et kommunalt tomteselskap der
vedkommende kommune har minst halvparten av kapitalen og flertallet i styret,
likestilles med kommunen når det gjelder konsesjonsfrihet etter dette nummer.
5. bank eller annen institusjon som Kongen har godkjent i denne sammenheng, når
ervervet skjer gjennom tvangssalg for å redde en fordring som erververen har
panterett for i eiendommen. Eiendommen må selges videre innen to år. Fristen regnes
fra stadfestingen av auksjonsbudet og kan forlenges av departementet.
Ved erverv av bebygd eiendom hvor fulldyrka og overflatedyrka jord er mer enn 25
dekar, eller eiendommen består av mer enn 500 dekar produktiv skog, er
konsesjonsfriheten etter første ledd nr. 1 og 2 betinget av at erververen bosetter seg på
eiendommen innen ett år og selv bebor den i minst 5 år. Som bebygd eiendom regnes her
eiendom med bebyggelse som er eller har vært brukt som helårsbolig. Det samme gjelder
eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med
bebyggelse under oppføring dersom tillatelse til bebyggelse er gitt med sikte på
boligformål. Erverver gjenlevende ektefelle eiendom fra sin avdøde ektefelle som eier
eller ved uskifte, skal botiden gjenlevende har gjennomført før overtagelsen regnes mot
plikttiden.
Første og annet ledd gjelder tilsvarende for samboere i ekteskapslignende forhold. Som
samboere etter bestemmelsen her regnes samboere som fyller vilkårene i arveloven § 28 a.
0 Endret ved lover 27 juni 2008 nr. 71 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), 19 juni 2009
nr. 98, se dens IX (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 26 juni 2009 nr. 848).

§ 6. (bopliktens innhold)
Erverver som etter § 5 annet ledd har boplikt på en eiendom, skal ta eiendommen som
sin reelle bolig. En eiendom er tatt som reell bolig hvis eieren er registrert bosatt på
eiendommen etter regler fastsatt i eller i medhold av lov 16. januar 1970 nr. 1 om
folkeregistrering.
0 Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 98, se dens IX (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 26 juni 2009 nr. 848).

§ 7. (nedsatt konsesjonsgrense for bebygd eiendom)
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For eiendom som omfattes av unntaket i § 4 første ledd nr. 2 eller 4, kan Kongen ved
forskrift sette konsesjonsfriheten etter § 4 første ledd nr. 2 eller 4 og § 5 første ledd nr. 1 ut
av kraft for:
1. bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig,
2. eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom
med bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og
bygningsloven er regulert til boligformål,
3. ubebygd tomt som er regulert til boligformål.
Er det ikke fastsatt i forskrift etter første ledd at konsesjonsfriheten etter § 5 første ledd
nr. 1 er satt ut av kraft, gjelder konsesjonsfriheten for nærstående etter § 5 første ledd nr. 1
bare dersom eieren har hatt tinglyst hjemmel til eiendommen de siste 5 årene forut for
overdragelsen. Til denne eiertiden regnes også den tid andre som faller inn under § 5
første ledd nr. 1 i forhold til erververen har eid eiendommen. Dør eieren før 5-årsfristen er
ute, gjelder konsesjonsfriheten etter § 5 første ledd nr. 1 fullt ut.
Konsesjonsplikt etter forskrift gitt i medhold av første ledd, gjelder ikke når erververen
forplikter seg til at eiendommen skal brukes til helårsbolig i den tiden han eier
eiendommen, enten av ham selv eller andre.
En eiendom er i bruk som helårsbolig etter tredje ledd når erververen eller andre har
tatt eiendommen i bruk som sin reelle bolig, jf. § 6.
Fristen for bosetting etter tredje ledd er ett år regnet fra ervervet.
Forskrifter etter første ledd kan bare fastsettes etter anmodning fra kommunen, og så
langt det anses nødvendig for å hindre at eiendommer som bør brukes til helårsbolig blir
brukt til fritidsformål.
0 Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 98 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 26 juni 2009 nr. 848).

§ 8. (forskrift om krav til opplysninger etter §§ 4, 5 og 7)
Departementet kan gi forskrifter om hvilke opplysninger som må foreligge for at et
erverv kan sies å gå inn under §§ 4, 5 og 7, og om hva som er fulldyrka og overflatedyrka
jord etter § 4 første ledd nr. 4.
0 Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 98 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 26 juni 2009 nr. 848).

Kapittel 4. Forhold av betydning for om konsesjon skal gis
§ 9. (særlige forhold for landbrukseiendommer)
Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til
landbruksformål skal det 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.
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. 1 og 4 gjelder ikke sak der nær slekt eller odelsberettiget søker
konsesjon fordi de ikke skal oppfylle boplikten etter § 5 annet ledd. I slik sak skal det i
tillegg til første ledd nr. 2, 3 og 5 blant annet legges vekt på eiendommens størrelse,
avkastningsevne og husforhold. Søkerens tilknytning til eiendommen og søkerens
livssituasjon kan tillegges vekt som et korrigerende moment.
0 Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 98 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 26 juni 2009 nr. 848).
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§ 10. (særlige forhold ved avgjørelser av saker etter forskrift om nedsatt
konsesjonsgrense)
Departementet skal gi konsesjon når det ikke er nødvendig å hindre at eiendommen
blir brukt til fritidsformål. Ved denne avgjørelsen kan det blant annet legges vekt på
eiendommens beliggenhet, herunder om det området der eiendommen ligger i har karakter
av å være et utpreget fritidsområde, bebyggelsens art og standard, hvor lang tid det er gått
siden eiendommen er brukt som helårsbolig, hvor lang tid den ble brukt som helårsbolig,
og om det er påregnelig at andre vil kjøpe eiendommen for å bruke den til helårsbolig.
Konsesjon skal også gis dersom departementet finner det godtgjort at eiendommen
bare kan avhendes som helårsbolig til en pris som er vesentlig lavere enn prisnivået for
tilsvarende helårsboliger i området.

§ 11. (vilkår for konsesjon)
Konsesjon etter loven kan gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd
av hensyn til de formål loven skal fremme. Det kan lempes på vilkårene etter søknad.
Kongen skal ut fra hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og
kulturlandskap ta stilling til om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, og om boplikten
skal være en personlig plikt for eier.
0 Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 98 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 26 juni 2009 nr. 848).

Kapittel 5. Saksbehandlingen
§ 12. (søknad om konsesjon)
Søknad om konsesjon etter loven skal sendes til ordføreren i den kommune der
eiendommen ligger. Søknaden skal være i samsvar med skjema fastsatt av departementet.
Søknaden skal opplyse om erververen, den eiendommen det gjelder og om formålet med
og alle vilkårene for ervervet. Gjelder det arv, gave eller gavesalg, skal eiendommens eller
rettighetens verdi oppgis. Kopier av hjemmelsdokument (skjøte), kontrakt og takst skal
vedlegges hvis slike dokumenter foreligger. Det må gjøres rede for forhold som kan ha
betydning for spørsmålet om konsesjon. Eieren og brukeren må finne seg i at det blir holdt
befaring, oppmåling, kartlegging og bonitering av eiendom og bebyggelse.
Kongen kan gi nærmere regler om hvilke opplysninger og dokumenter som skal følge
med en søknad om konsesjon, og om at søknaden skal skrives på særskilt skjema.

§ 13. (frist for søknad om konsesjon)
Søknad etter § 12 skal sendes til ordføreren innen fire uker etter at avtalen om
overdragelsen ble gjort eller erververen fikk rådighet over eiendommen. Ved tvangssalg
regnes fristen fra stadfestelsen av budet. Namsretten skal sende melding til departementet
når den stadfester et bud fra en kjøper som trenger konsesjon til ervervet.
Overholdes ikke reglene i første ledd, skal Kongen sette en frist for erververen til å
søke om konsesjon.
Kongen kan sette en frist for erververen til å søke konsesjon dersom:
1. tidsgrensen for tvangsbruk etter § 3 annet ledd overskrides.
2. erververen unnlater å bygge innen 5 år i strid med § 4 annet ledd.
3. erververen foretar bruksendring i strid med plan i henhold til § 4 tredje eller fjerde
ledd.
4. erverver som nevnt i § 5 første ledd nr. 1 eller 2 ikke overholder boplikten etter § 5
annet ledd.
5. erverver som nevnt i § 5 første ledd nr. 5 ikke overholder fristen for videresalg.
6. kravet til bosetting etter § 7 tredje ledd jf. § 6 ikke overholdes.
Oversittes fristen for å søke konsesjon kommer § 19 tilsvarende til anvendelse.
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0 Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 98 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 26 juni 2009 nr. 848).

§ 14. (forskrift om saksbehandlingen)
Kongen kan gi nærmere forskrifter som supplerer saksbehandlingsreglene i
forvaltningsloven og loven her, herunder om at den ordinære saksgang skal fravikes for
visse typer saker.
0 Endret ved lover 6 juni 2008 nr. 39 (ikr. 1 juli 2008 iflg. res. 6 juni 2008 nr. 544), 19 juni 2009 nr.
98, se dens IX (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 26 juni 2009 nr. 848).

Kapittel 6. Forskjellige bestemmelser
§ 15. (konsesjon er et vilkår for tinglysing og matrikkelføring)
Erverv som krever konsesjon etter denne loven, kan ikke tinglyses eller matrikkelføres
med mindre konsesjon er gitt.
0 Endret ved lov 17 juni 2005 nr. 101 (ikr. 1 jan 2010 iflg. res. 5 juni 2009 nr. 600).

§ 16. (overtredelse av konsesjonsvilkår)
For overtredelse av vilkår som er satt for konsesjon i henhold til denne loven, kan
Kongen fastsette en tvangsmulkt som påløper inntil forholdet er bragt i orden, eller som
forfaller for hver overtredelse. Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg.
Dersom en konsesjon er gitt på grunnlag av uriktige eller ufullstendige opplysninger
om forhold av vesentlig betydning, eller erververen overtrer fastsatte vilkår av vesentlig
betydning, kan konsesjonen trekkes tilbake.
Blir konsesjonen trukket tilbake, skal det fastsettes en frist for innehaveren til å sørge
for at eiendommen blir overdratt til noen som lovlig kan erverve den. Oversittes fristen,
får § 19 tilsvarende anvendelse.

§ 17. (kontroll med at vilkår overholdes m.m.)
Kommunen og fylkesmannen skal føre kontroll med at vilkår som er satt for
konsesjon, blir overholdt. Kommunen skal straks melde fra til fylkesmannen om forhold
som nevnt i § 16 annet ledd. Det samme gjelder dersom kommunen får kjennskap til
erverv som mangler nødvendig konsesjon etter denne loven.
Kongen kan bestemme at andre sakkyndige organer skal utføre gjøremålene etter
denne paragrafen istedenfor eller i tillegg til fylkesmannen eller kommunen.
0 Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 98 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 26 juni 2009 nr. 848).

§ 18. (frist til å ordne forholdet når konsesjon ikke er gitt)
Er søknad om konsesjon ikke innsendt innen den fristen som er satt i medhold av § 13
annet eller tredje ledd, eller er søknaden avslått, skal Kongen sette en frist for panthaver til
å bringe tvangsbruk som strider mot § 3 annet ledd til opphør eller sette en frist for
erververen til å sørge for enten at overdragelsen blir omgjort eller at eiendommen blir
overdratt til noen som kan få konsesjon eller som ikke trenger konsesjon. Er konsesjon
avslått fordi erververen ikke skal oppfylle vilkåret om boplikt etter § 5 annet ledd, skal
erververen uten hensyn til det som er fastsatt i første punktum, få velge om han eller hun
likevel vil oppfylle boplikten.
0 Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 98 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 26 juni 2009 nr. 848).

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-98

10.11.2014

Lovdata - Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv

Side 7 av 8

§ 19. (oversittelse av fastsatt frist)
Oversittes en frist som er fastsatt etter § 18 for avvikling av eiendomserverv eller
panthavers tvangsbruk, kan departementet uten varsel la eiendommen selge gjennom
namsmyndighetene etter reglene om tvangssalg så langt de passer. Bestemmelsene i
tvangsfullbyrdelsesloven § 11-20 om det minste bud som kan stadfestes, gjelder ikke i
slike tilfeller.
Oversittes en frist som er fastsatt etter § 18 når det gjelder rettigheter som nevnt i § 3
første ledd, kan departementet enten la rettigheten tvangsselge etter reglene i første ledd
eller med bindende virkning erklære rettigheten for bortfalt.
0 Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 98 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 26 juni 2009 nr. 848).

§ 20. (forbud mot forringelse av eiendommen)
Er et erverv av en fast eiendom betinget av konsesjon etter denne loven, må det inntil
forholdet er bragt i orden ikke foretas hugst eller noe som forringer eiendommens verdi.
Departementet kan i konkrete tilfeller gjøre unntak fra dette.
Forsettlig overtredelse av forbudet i første ledd straffes med bøter. Det som er avvirket
eller på annen måte fraskilt eiendommen i strid med forbudet eller verdien av dette, kan
inndras hos den skyldige eller den han har handlet på vegne av.
0 Endres ved lov 20 mai 2005 nr. 28 (ikr. fra den tid som fastsettes ved lov) som endret ved lov 19
juni 2009 nr. 74.

§ 21. (ikrafttredelse)
Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. 1
Fra samme tid oppheves lov 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon ved erverv av fast
eiendom (konsesjonsloven).
1 Fra 1 jan 2004 iflg. res. 28 nov 2003 nr. 1400.

§ 22. (overgangsbestemmelser)
Forskrifter fastsatt med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 19 § 5 tredje ledd skal gjelde til
de blir endret eller opphevet. Forskriftene skal forstås i samsvar med de nye reglene i § 7 i
denne loven, jf. § 4 første ledd nr. 4.
Dersom konsesjonssaken ikke er endelig avgjort når loven trer i kraft, skal unntakene
fra konsesjonsplikt på grunnlag av eiendommens karakter og erververens stilling i §§ 4 og
5 gjelde selv om ervervet av eiendommen er skjedd før loven trådte i kraft.
Dersom konsesjonssaken ikke er endelig avgjort når loven trer i kraft, skal erverv av
aksjer eller parter i selskap med begrenset ansvar som omfattes av bestemmelsen om
konsesjonsplikt etter tidligere konsesjonslov § 4, følge de nye bestemmelsene selv om
ervervet av eiendommen er skjedd før loven trådte i kraft.
Konsesjonssaken anses som endelig avgjort i forhold til annet og tredje ledd dersom
klage ikke er mottatt innen klagefristens utløp, eller dersom forvaltningen har fattet
avgjørelse i klagesaken.
Ved lovbestemt bo- og driveplikt som har oppstått etter tidligere konsesjonslov § 6
første ledd nr. 1, får den nye bestemmelsen i § 5 annet ledd anvendelse selv om
eiendommen er ervervet før loven trådte i kraft.

§ 23. (endringer i andre lover)
---
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Merknader til oppheving av ”boplikt” i Søgne
Bakgrunn:
Muligheten for kommunene til å oppheve konsesjonsfrihet for bostedseiendommer, ble
innført av Stortinget i 1974. Det var særlig to grunner som lå til grunn for dette tillegget til
konsesjonsloven:
1) Ordningen skulle bidra til at bostedseiendommer ikke ble omgjort til fritidsbruk
2) Og at eiendommer lettere skulle kunne overdras innen den nære familie og slik forbli
i familiens eie.
I Søgne ble ordningen innført i 1998. Det innebærer at ved kjøp av bostedseiendom i den
landfaste delen av Søgne, må eier forplikte seg gjennom en egenerklæring til at
eiendommen brukes til helårsbolig.
Det blir som argument for å oppheve ordningen påstått at den ikke fungerer, og at den har
gått ut på dato.
Jeg er kjent med at bostedseiendommer i Søgne brukes som feriested, selv i nyoppførte
blokker, og at eier har bosted i helt andre kommuner enn Søgne. Det er da administrasjonen
og politikere som er ansvarlig for at ordningen uthules ved at det ikke føres tilsyn med at
egenerklæringen etterleves. Det blir på mange måter en selvoppfyllende profeti fra
motstanderne av boplikten. ”Loven uthules og mister sin autoritet ved at lovgiver ikke
håndhever bestemmelsen.
Når Søgne kommune har stoppet utbygging av fritidshus i nye områder og også lagt til grunn
at fritidseiendommer kan konverteres til bolig, kan det tolkes som et uttrykk for å vektlegge
fast bosett, også på øyene (der konvertering er lagt inn i reguleringsplaner) og verdien av å
ha levende miljøer spredt rundt om i Søgne. Det er som et ledd i denne boligstrukturen at
”boplikten” har sin viktige funksjon – å bidra til ryddighet i bruken av eiendommer i Søgne og
helt i tråd med en tydelig uttrykt kommunal vilje.
Arealene i Søgne er begrenset, og kommunen vurderer derfor svært inngående ved
kommuneplanrullering hvilke utbyggingsområder som kan åpnes. Samtidig er det et
utbredt ønske om å ha fritidseiendom her på grunn av de gode miljøkvalitetene, særlig
knyttet til strandsona og havet. Ordningen med ”boplikt” vil da bidra til å forvalte arealene
som er og skal bebygges på best mulig måte (samfunnsmessig sett) når en begrenset ressurs
(arealer) forvaltes. I denne sammenhengen vil boplikten være et viktig redskap.
En motstander av ”boplikten” under debatten i 1998 argumenterte på denne måten: Jeg er
mot boplikt for jeg er for frihet”.

Erfaringer av denne utilslørte liberalismen, vil politikerne kunne hente med svært mange og
negative konsekvenser fra bostedseiendommer på øyene i Søgne der nettopp ”friheten” på
eiendomsmarkedet har rådet. Søgne kommunestyre valgte ikke å innføre boplikten på øyene
i Søgne. Det er derfor her rike erfaringer kan hentes med stor sannsynlighet for at mange av
disse svært negative konsekvensene vil bli mange andre steder i Søgne, om ordningen
oppheves.

Erfaringer fra det frie eiendomsmarkedet for bostedseiendommer i
Søgne:
Søgne har hatt et fritt eiendomsmarked for bostedseiendommer på øyene i hele perioden
med boplikt. Erfaringer herfra burde vært hentet inn og lagt ved kommunens utredning av
saken. Det kunne ha gitt saken et bredere og bedre beslutningsgrunnlag; jfr
forvaltningslovens § 17.
Det er svært uheldig å ha et system som forsjellsbehandler kommunens innbyggere og som
slår så forskjellig ut på en rekke områder på Borøya, Herøya, Ny-Hellesund i forhold til
Langenes, Høllen og Ålo. Prinsippet om likebehandling er og skal være grunnleggende i
forvaltningen, men slik er det ikke i Søgne for omsetting og skattlegging av
bostedseiendommer.

Prisnivå:
I realiteten er det rike menneskers ønske om et feriested som langt på vei legger de
økonomiske premissene for landets beste bosteder, på Agderkysten. Det uanstendige
prisnivået ble illustrert ved taksering av bostedseiendommene for eiendomsskatt. Bostedene
på øyene fikk en urimelig og uanstendig høy verditaksering.
For eiendommene på øyene leverte takseringsfirmaet to sett takster – en som fri
markedstakst – og en som bostedseiendom for at politikerne kunne gjøre valg for en
anstendig skattelegging på linje med de øvrige bostedseiendommen. ”Døbla ble taksert til
20 millioner og 6 millioner. Det var det mest absurde eksemplet, men de øvrige
eiendommene fikk fra en dobling opp mot en tredobling i forskjell på takstene. Søgnes
politikere har ikke gjort noe for å likestille kommunens innbyggere på dette området.
Dette viser hvilken virkning boplikten kan ha mange steder i Søgne. I kystområdene fra
Vongsnes til Salthaug – vil ordningen dempe prisnivået vesentlig.

Boplikten er det eneste verktøyet som er tilgjengelig for å ha et
anstendig prisnivå på bosteder mange steder i Søgne, og ved å
innføre ordningen i hele kommunen, vil politikerne behandle
kommunens innbyggere rettferdig.

En demping av prisnivået, særlig i kystområdene, vil slå positivt ut på en rekke områder:

Arv: Verdien av at eiendommer kan fortsette i slekten, deles av mange. Ofte er det
forbundet med sterke følelser når strandeiendommer skifter eier og går ut av familien. Det
er tallrike eksempler på dette fra aviser de seneste årene, ofte i kombinasjon med bitre og
langvarige interne konflikter i familien. ”Boplikt” vil justere ned prisnivået slik at det vil være
lettere å løse ut andre i et sameie, og eier kan selv bestemme bruksområde – til fritidsformål
eller som bosted fordi konsesjonsfrihet gjelder innen nærmeste familie.

Kystkultur – levende bosteder: Det er stor enighet om verdien av et desentralisert
Norge – at det bor folk rundt om i det langstrakte landet vårt. På Agderkysten er de fysiske
forholdene særlig gunstige for gode bosteder på kysten. Dessverre kjøpes mange av disse
stedene opp i et fritt marked til fritidsformål, og steder med en rik historie årelates når
fritidskulturen blir dominerende.
Ny-Hellesund er et godt eksempel på denne endringen. Det er i hovedsak et prisspørsmål
hvorfor så få fine bostedseiendommer ikke blir kjøpt som bosted. Prisnivået på
bostedseiendommer har i dette området de seneste 10 årene for det aller meste ligget fra 8
millioner og oppover. Få med lønnsinntekt har mulighet til å dette når eiendommene i tillegg
ofte må opprutes.

Drift – eiendomsskatt: Fra mange kystkommuner(Søgne, Lillesand, Grimstad mfl. )har
fortvilede huseiere bedt kommunene om å finne ordninger fordi de har fått skatt på sine
bosteder som er svært belastende og urettferdig i forhold til øvrige innbyggere i kommunen.
Det har dreiet seg om årlig skatt på fra 20.000 opp mot 30.000 med lovens laveste sats 2
promille. Bakgrunnen for denne urimeligheten og økonomisk svært belastende skatten er
fraværet av prisdempende ordninger, som altså boplikten ville ha hatt når markedet blir
innsnevret og målrettet – fra 30.000 til anslagsvis 4.000 som bostedseiendom.

Konklusjon:
Intensjonen med endringen i konsesjonsloven fra 1974 med ”boplikt” – å sette
konsesjonsfriheten ut av kraft, er like viktige i dag – bidra til at gode bostedseiendommer blir
hjem for store og små – og bidra til at eiendommer lettere kan overdras innen familien.
Boplikten bidrar til at en selger vil få en lavere pris for det stedet vedkommende ønsker å
selge. Men slike private fordeler oppveier på langt nær de samfunnsmessige fordelene
boplikten har. Imidlertid krever ordningen en aktiv oppfølging fra kommunen så den
fungerer etter hensikten, og ikke kommer urettmessig i vanry.

Et alternativ:

De partiene som har tatt til ordet for å oppheve ordningen i Søgne, er partier som legger stor
vekt på eiendomsretten - altså at eier skal ha stor disposisjonsrett over egen eiendom. De
samme partiene vil altså oppheve boplikten og da med den konsekvensen at eier taper
styringsrett når kapitalen slippes fri.
Vedlagt notat fra Lillesand, mai 2009, viser en mulighet som kan gi eier større innflytelse
over egen eiendom. ”Lillesands-modellen” vedtatt av politikerne der innebar en privat
boplikt – en ordning eier selv kunne velge å påføre sin bostedseiendom som et tinglyst hefte.
Dette ble imidlertid stoppet av Statens Kartverk fordi det i dag ikke er anledning til slike
private ordninger. Men politikere særlig i kystkommuner på Agder oppfordres til å
undersøke dette nærme og da eventuelt gå sammen slik at denne ordningen kan bli mulig. ( I
parentes her vil jeg bare minne om at ordninger med ”boplikt” gjelder på
landbrukseiendommer for en nærmere definert periode). Detaljene for en privat boplikt på
bostedseiendommer kan hente nyttig erfaring herfra.

Med hilsen Peder Johan Pedersen, Ny-Hellesund

