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Utvalgssak

Møtedato

Rådmannensinnstilling
GlommaEiendomsutviklingAS gis konsesjonpågnr 21 bnr 14 i Leithemedformål fritidsbruk.
Dettebegrunnesut fra eiendommenssværtbegrensede
produksjonsarealer,og at detdermed
ikke er knyttet boplikt til eiendommen
. Dettei medholdav § 5 og § 9 i Lov om konsesjonved
ervervav fasteiendom(konsesjonsloven)
mv.
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17.06.2011 Søknadom konsesjongnr. 21 bnr.
14
22.06.2011 GlommaEiendomsutviklingAS Søknadom konsesjonpåervervav
eiendommengnr 21 bnr 14 i Leithe.

S

Tittel

Adressat

GlommaEiendomsutviklingas

Vedlegg
1 Søknadom konsesjongnr. 21 bnr. 14

Saksopplysninger
GlommaEiendomsutviklingAS, Kråkerøy søkerkonsesjonfor ervervav gnr 21 bnr 14 i Leithe
jamførsøknadav 17.06.11.Eiendommener konsesjonspliktig,mendethefterikke boplikt på
eiendommendadeproduktivearealressursene
er sværtbegrensede.
Omsøkteeiendoms arealressurser
I følgeskogog landskapbeståreiendommenav 4 daadyrka jord, 3 daaimpediment,og 1 daa
jorddektfastmark. I tillegg er eiendommendeleieri fellesutmarkmedLeithe-gårdene,og denne
utmarkaer beregnettil ca820daameduproduktivmark.
Dyrka jordapåeiendomme
n er i dagutleid.
Omsøkteeiendomsbygninger
I følgesøknadbestårbygningenepåeiendommenav:
Våningshusbygd ca1920,ca50 m2 grunnflatei 1 etg,dårlig teknisktilstand
Våningshusetvar beboddsomhelårsboligfram til sistehalvdelav 1980-tallet.
Våningshusethari senereår kun blitt benyttet til fritidsformål.
Omsøkteeiendomsbeliggenhet
Eiendommenligger i Leitheinntil Fylkesveien, og atkomsthit foregårvia privat vei i Leithe.
Planerfor bruk av eiendommen
I søknadenframgårdetikke noeom planenefor eiendommen,mendeter pr telefonmeddeltat
planeneer å benytte eiendommentil fritidsformål.

Lovgrunnlaget
SøknadenskalbehandlesetterLov av 28.november2003om konsesjonfor ervervav fast
eiendommedmer (konsesjonsloven).
I § 5 førsteleddnr.2 gårdetfram at konsesjonikke er nødvendignårerververener
odelsberettigettil eiendommen.Viderestårdeti § 5 at: ”Ved ervervav bebygdeiendomhvor
fulldyrka og overflatedyrkajord er merenn25 daa,eller eiendommenbestårav merenn500
dekarproduktivskog,er konsesjonsfriheten
etterførsteleddnr. 1 og 2 betingetav at erververen

bosettersegpå eiendommeninnenett år, og selvbebordeni minst5 år. Sombebygdeiendom
regnesher eiendommedbebyggelsesomer eller har værtbrukt somhelårsbolig.”
I RundskrivM-2/2009Konsesjonog boplikt fra Landbruks- og matdepartementet
stårdet
følgende:” Eiendommenansessomubebygdhvisbebyggelsener ubrukeligpå grunnav
alder eller forfall, eller hvisdetbareer gjort forberedelsertil bygging,slik somgraving
og utsprengning.”
I lovens§ 1 (formålsparagrafen)
stårdetat:
”Loven har til formål å regulereog kontrollereomsetningenav fasteiendomfor å oppnå
et effektivtvernomlandbruketsproduksjons
arealerog slikeeier- og bruksforholdsomer
mestgagnligefor samfunnet,bl.a. for å tilgodese:
1. framtidigegenerasjonersbehov
2. landbruksnæringen
3. behovetfor utbyggingsgrunn
4. hensynettil miljøet,allmennenaturverninteresserog friluftsinteresser
5. hensynettil bosettingen.”
I følge§ 9 skaldetleggesvekt påfølgendeforhold vedsøknadom konsesjonfordi boplikten
ikke skaloppfylles:
om erverversformål vil ivaretahensynettil bosettingeni området
om ervervetinnebærerendriftsmessiggodløsning
om ervervetivaretarhensynettil enhelhetligressursforvaltningog kulturlandskapet
I tillegg skaldet”blant annetleggesvektpå eiendommens
størrelse,avkastningsevne
og
husforhold.Søkerenstilknytningtil eiendommenog søkerenslivssituasjonkantilleggesvektsom
et korrigerendemoment.”
Viderestårfølgendei § 11 (vilkår for konsesjon):
”Konsesjonetterlovenkangis på slikevilkår somi hvertenkelttilfelle finnespåkrevdav
hensyntil deformål lovenskalfremme.Det kanlempespå vilkåreneettersøknad.
Kongenskalut fra hensynettil bosetting,helhetligressursforvaltningog kulturlandskap
ta stilling til omdeter påkrevdå stille vilkår omboplikt, og ombopliktenskalværeen
personligplikt for eier.”

Vurdering
Om søkerharboplikt påeiendommen
Pågrunnav eiendommenskaraktermedbare4 daadyrka jord og ikke noeproduktivskog,er
detikke knyttet boplikt påeiendommen.
.
Driftsmessiggodløsning
Dyrka jordaer utleid. Forholdettil endriftsmessiggodløsningvil bli vurdertvedinngåelseav
ny jordleiekontrakt.Sålengedeter markedfor utleieav arealeneharsøkernedriveplikt på
arealene.Det måbemerkesat arealeneer sværtsmåog ukurantefor dagenslandbruksdrift.
Hensynettil helhetligressursforvaltningog kulturlandskapet
Hensynettil helhetligressursforvaltningog kulturlandskapetblir ivaretattvedat dyrka jordapå
eiendommenblir drevet.

Eiendommensstørrelse
Eiendommener av enslik størrelseat detikke er sannsynlig at detigjen vil bli selvstendigdrift
der.
Eiendommensavkastningsevne
Avkastningsevnensomselvstendigbruk er sværtbegrenset.
Husforhold
Våningshuseter ikke egnetsomhelårsbolig, og detkrevesstoreinvesteringerpgadårlig teknisk
tilstandi forhold til dagenskrav.
Søkerstilknytning til eiendommenog søkerslivssituasjon
Søkerharikke tilknytning til eiendommen.
Konklusjon
Ut fra at våningshusetikke er å betraktesombeboelighelårsbolig,og at bruketharsvært
begrensede
ressurser
, anbefalesdetat GlommaEiendomsutviklingAS gis konsesjonpå
eiendommengnr 21 bnr 14 medhovedformålfritidsbruk.
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