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Svar -  søknad om å oppheve forskrift om nedsatt konsesjonsgrense for 
Hamarøy kommune 

 
  
 
 
 
 
 

Hamarøy kommune vedtok 24.5.2019 å oppheve gjeldende forskrift om nedsatt 
konsesjonsgrense av 5.4.1993 nr. 270, og sendte i brev datert 6.6.2019 søknad til 
Landbruksdirektoratet om å oppheve forskriften. Søknaden ble mottatt 19.6.2019. 
 
Hamarøy kommune har siden 1993 hatt forskrift om nedsatt konsesjonsgrense. 
Ordningen har blitt evaluert i ettertid, men forskriften har ikke blitt endret siden 
innføringen.  
 
Kommunens saksbehandling 
I 2018 var det et ønske om en vurdering av forskriften. Kommunestyret vedtok i møte 
13.12.2018 at saken skulle sendes på høring. Vurdering av forskriften ble kunngjort  og 
sendt på høring i 6 uker. Det kom inn 19 høringsinnspill hvor størstedelen argumenterte 
for oppheving av forskriften. Etter saksprosessen i kommune ble rådmannens anbefaling 
at forskrift om nedsatt konsesjonsgrense oppheves. Kommunestyret vedtok i møte 
24.5.2019 i sak 25/19 oppheving av forskrift om nedsatt konsesjonsgrense for Hamarøy 
kommune. 
 
Landbruksdirektoratet bemerker 
Etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 er konsesjon ikke nødvendig ved erverv av: 
bebygd eiendom, ikke over 100 dekar, der fulldyrka og overflatedyrka jord ikke er mer 
enn 35 dekar. 
 

Sammendrag: Hamarøy kommune søkte om å oppheve forskrift om nedsatt 
konsesjonsgrense (null-konsesjon), slik som kommunestyret vedtok å gjøre 
24.5.2019. Søknaden er innvilget. Ordningen med nedsatt konsesjonsgrense i 
Hamarøy kommune opphører med virkning fra i dag. 
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Kongen kan etter konsesjonsloven § 7 første ledd fastsette forskrift som setter 
konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 2 eller 4 og § 5 første ledd 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. 
 
Hjemmelen for forskrift om nedsatt konsesjonsgrense i dagens konsesjonslov av 
28.11.2003 nr 98 finnes i § 7, jf. § 4 første ledd nr. 4. I tidligere konsesjonslov av 31.5.1974 
nr. 19 var denne hjemmelen i § 5 tredje ledd. Overgangsbestemmelsene i dagens 
konsesjonslov § 22 første ledd sier at forskrifter fastsatt med hjemmel i tidligere 
konsesjonslov § 5 tredje ledd skal gjelde til de blir endret eller opphevet. Forskriftene skal 
forstås i samsvar med § 7 jf, § 4 første ledd nr. 4 etter dagens konsesjonslov. 
 
Forskrift av 5.4.1993 nr. 270 for Hamarøy kommune, Nordland, er vedtatt etter tidligere 
konsesjonslov av 31.5.1974 nr 19 § 5 tredje ledd. Forskriften gjelder for bebygd eiendom 
som er eller har vært i bruk som helårsbolig for Hamarøy kommune.  
 
Landbruksdirektoratet er gitt myndighet til å fastsette, endre og oppheve forskrifter etter 
konsesjonsloven § 7, jf. delegeringsvedtak av 8. desember 2003 nr. 1479. 
 
Det følger av konsesjonsloven § 7 sjette ledd at forskrift bare kan innføres der det er 
nødvendig for å forhindre at eiendom som bør brukes som helårsbolig blir brukt til 
fritidsformål. Landbruksdirektoratet avgjør om en forskrift skal innføres eller endres. 
Etter vår lovforståelse og praksis skal den enkelte kommune ha stor innflytelse på 
spørsmålet om innføring, endring og oppheving av forskrift. 
 
Det fremkommer i sakspapirene at det i 2013/2014 i sak 13/151-1, var et ønske om å 
utrede virkningene av forskriften, med sikte på en endring. Endelig beslutning om dette 
ble utsatt i påvente av om regjeringen ville oppheve boplikt som fulgte av forskrifter om 
nedsatt konsesjonsgrense. Det ble ikke gjennomført noen lovendringer i 2014 om dette.  
Kommunestyret bestemte i møte 13.12.2018 at vurdering om null-konsesjon-forskriften 
skulle legges ut på 6 ukers høring. Vurderingen gjald om forskriften skulle videreføres, 
utvides med tanke på slektskapsunntak, differensieres eller oppheves. I 
høringsdokumentet ble det gjort rede for betydningen av forskriften, bakgrunnen for 
innføring av forskriften og hvordan denne praktiseres i kommunen. Det ble drøftet ulike 
alternativer for endring av forskriften og erfaringer fra Hamarøy og andre kommuner. 
Annen litteratur ble også lagt til grunn.  
 
15 av totalt 19 høringsinnspill ønsket en oppheving av forskriften. To innspill hadde 
generelle eller ingen merknader. Ett innspill ønsket en videreføring av dagens praksis og 
ett innspill presenterte en alternativ løsning. Majoriteten av innsenderne mente 
forskriften om nedsatt konsesjonsgrense truer rettsikkerheten og begrenser råderetten 
over egen eiendom. Videre at ordningen medfører ekstra risiko for utbyggere og 
potensielle boligkjøpere, og at boligprisen påvirkes negativt. Forskriften oppleves som 
begrensende for utvikling og investeringsvilje i kommunen.  
 
Kommunen anfører at det foreligger virkemidler gjennom plan- og bygningsloven til å 
styre arealbruken. En bruksendring er for eksempel søknadspliktig etter plan- og 
bygningsloven. Kommunen skriver videre at hjemmelen for å nekte bruksendring er 
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svakere enn hjemmelen for å nekte konsesjon. Kommunen vurderer det som lite trolig at 
dette spiller noen vesentlig rolle sett i lys av oppnådde resultater med tanke på bosetting. 
Kommunen vurderer at oppheving av forskriften trolig ikke vil ha noen negativ betydning 
for befolkningsutviklingen. Det åpner muligheten for at flere bolighus kan bli kjøpt til 
fritidsformål, og kommunen vurderer at dette ikke nødvendigvis er  negativt. Man vil 
kunne se en endring av boligenes markedspris, men omfanget av dette er vanskelig å 
forutse. Kommunen antar at oppheving av forskriften kan føre til økning i antall boliger 
som benyttes til fritidsboliger. Dette antas å føre til økt investeringslyst og 
næringsaktivitet. Kommunen antar også at oppheving av forskriften kan føre til reduksjon 
i bygging av nye fritidsboliger.  
 
Kommunen anser det som viktig at vurderingen av forskriften kommer på dette 
tidspunktet i lys av den forestående kommunesammenslåingen, og at opphevingen av 
forskriften bidrar til en forenkling av denne prosessen. Rådmannens anbefaling er at 
forskriften om nedsatt konsesjonsgrense oppheves. Begrunnelsen er at kommunen ikke 
lenger ønsker å benytte konsesjonsloven som virkemiddel for å opprettholde bosettingen 
på bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig. Hensynet til 
rettsikkerheten og næringsvirksomhet er viktigere for kommunen enn antatte positive 
virkninger for bosetningen.   
 
Landbruksdirektoratet ønsker å presisere at reglene i plan- og bygningsloven, ev. annet 
regelverk, ikke kan anvendes som konsesjonsloven, når hensikten er å oppnå 
helårsbosetting. Vi legger til grunn, som uttalt, at kommunen ikke lenger ønsker å benytte 
konsesjonsloven som virkemiddel for å fremme bosetting og at kommunen ikke anser det 
nødvendig å hindre at eiendommer som bør brukes til helårsbolig blir brukt til 
fritidsformål. Hamarøy kommune sin søknad om opphevelse av forskrift om nedsatt 
konsesjonsgrense innvilges.  
  
Landbruksdirektoratet opphever forskrift av 5. april 1993 nr. 270 etter 
tidligere konsesjonslov § 5 tredje ledd, Hamarøy kommune, Nordland, med 
virkning fra i dag.  
 
Opphevingsforskriften følger vedlagt. Vi ber om at forskriften blir kunngjort på en tjenlig 
måte, for eksempel i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. 
 
 
 
Med hilsen 
for Landbruksdirektoratet 
 
 
 

Berit Lundamo Vibeke Godal 
fung. seksjonssjef seniorrådgiver 
  

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ingen signatur. 
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Mottakere: 

Hamarøy kommune Marie Hamsuns vei 3 8294 HAMARØY 

 

  
Kopi til: 

Fylkesmannen i Nordland Pb 1405 8002 BODØ 

Statens Kartverk  3507 HØNEFOSS 

 

Vedlegg: 

forskrift Hamarøy 
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