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Konsesjon, fritak for boplikt, g/b 47/2 - Kjelling

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 3/16, som
saksnummer 75/17.

Vedtak
Einar Svein Pedersen innvilges varig fritak fra boplikt på eiendommen gnr 47/2. Begrunnelsen
er søkers nære tilknytning til eiendommen og tidligere eier, eiendommens ressurser og at
eiendommen fortsatt har èn eier.

Vedtaket er gjort med hjemmel i konsesjonsloven av 28.november 2003 nr 98.

Bakgrunn for saken
Einar Svein Pedersen overtok eiendommen gnr 47/2 fra sin far i august 2016. Eiendommen
har 25,3 daa fulldyrka jord og 0,8 daa innmarksbeite, og er akkurat over grensen til at det er
boplikt på eiendommen.
Pedersen søker om fritak fra boplikten.

Søkers begrunnelse
Når eneboligen er oppgradert, har de planer om å flytte hit for godt. Innmarka har vært
utleid til Vidar Olsen, men han har nå avsluttet leieforholdet.
Eiendommen
Gnr 47/2 består av 4 teiger og har et totalareal på 123 daa. Av dette er 25,3 daa fulldyrka
jord, 0,8 daa innmarksbeite og ca 54 daa produktiv skog.
Eiendommen har ifølge søker bolighus, stabbur, fjøs og naust. Alle bygningene oppgis å være
av eldre dato og i dårlig stand.
Lovanvendelse
I konsesjonsloven § 5 finner vi regler om erverv som ikke er konsesjonspliktige på grunnlag
av erververens stilling. Punkt 1 sier at konsesjon er ikke nødvendig når erververen er 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.
I denne saken er erverver sønn av tidligere eier og ervervet er så langt konsesjonsfritt. Einar
Svein Pedersen er tinglyst hjemmelshaver.
Andre ledd i § 5 lyder: 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.
Vurdering
Søker er sønn av tidligere eier og antas derfor å ha en nært tilknytning til eiendommen. Det
er positivt at eiendommen fortsatt skal ha èn eier. Sameie regnes som en uheldig eierform
for landbrukseiendommer. Dette taler for søknaden.
Eiendommens jordressurser er begrenset, men likevel over grensen som utløser boplikt.
Dette taler for søknaden.
Jorda har vært utleie, men leietaker har lagt ned jordbruksdrifta og sagt opp avtalen. Det er
pr i dag ingen som driver næringsmessig jordbruk på Kjelling. Det kan derfor bli vanskelig å
få jorda utleid, men eier bør forsøke å finne leietaker eller holde jorda i hevd selv.
Driveplikten er personlig og varig.
Pedersen skriver at de har planer om å tilflytte gården når huset er oppgradert. Dette er
svært positivt og taler for søknaden.
Konklusjon
Etter en samlet vurdering mener rådmannen det er grunnlag for å innvilge søknaden.

Iren Førde
Konst. kommunalsjef
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og ekspedert uten signatur.

