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Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommune vedtar å ikke innføre ny forskrift om nedsatt konsesjonsgrense, 

(nullkonsesjon), for erverv av fast eiendom. 

Innstillingen begrunnes med at ordningen erfaringsmessig er krevende å følge. I tillegg har 

man få eller ingen sanksjonsmuligheter ovenfor de som ikke følger opp bosettingskravet. 

 

 

Saksutredning: 
MDG Lebesby har fremmet forslag om at det det innføres boplikt i forbindelse med erverv av 

bolighus i regulerte områder i kommunen. 

Intensjonen er å forhindre at boliger blir stående tomme store deler av året. 

 

Kommunen kan med hjemmel i konsesjonsloven §7 ( Lov om konsesjon ved erverv av fast 

eiendom), fastsette egen forskrift om konsesjonsplikt for alle bolighus som bør brukes til 

helårs bosetting. Denne ordningen kalles for nullkonsesjon og innebærer at alle som skal 

kjøpe/overta en bolig må ha konsesjon fra kommunen før skjøtet kan tinglyses. 

 

Forskriften kan vedtas å gjelde for hele- eller deler av kommunen. 

 

Innføring av nullkonsesjonsgrense er  en innskrenkning av de unntak som normalt følger av 

konsesjonsloven der det i dag  ikke vil være konsesjon for erverv av følgende eiendommer: 

- Bebygd eiendom under 100-daa og maksimalt 35-daa dyrka mark. 

- Erverv av eiendom fra nær familie. 

- Ubebygde enkelttomter inntil 2-daa. 

 

I Norge er det pr i dag ca 60 kommuner som har innført nullkonsesjonsgrense. I Nord-Norge 

er det bare 2 kommuner som fremdeles har denne ordningen, (Hamarøy i Nordland og 

Gratangen i Troms). 

Andre kommuner som Dønna, Herøy, Fauske, Grane, Lødingen, Gildeskål, Steigen og Lurøy 

har alle etter søknad  fått opphevet egen forskrift. 

 

Utviklingen på landsbasis er at flere kommuner søker om å få opphevet tidligere vedtatte 

forskrifter. 

 

Det er landbruksdirektoratet som etter søknad kan fastsette, endre eller oppheve forskrift  

etter konsesjonslovens §7 

 

Dersom man vurderer det som nødvendig av hensynet til bosettingen, kan kommunen vedta  

egen forskrift og søke om å få denne godkjent. 

 

Dersom kommunen ønsker å innføre nullkonsesjonsgrense, bør man samtidig også vurdere 

om fritaket for konsesjon etter §5 første ledd også skal settes ut av kraft. 



(Eiendom kan i dag overdras uten konsesjon til nære slektninger og familie). 

 

Boplikten kan oppfylles på følgende måte: 

- Kjøperen tar boligen i bruk til helårsbolig innen ett år etter kjøpet. 

- Kjøperen leier ut boligen til andre som nytter denne som helårsbolig. 

- Kjøperen/leietakeren må bo i boligen i minst 6 av årets mnd. 

 

De to førstnevnte kan lett kontrolleres opp mot folkeregisteret og evt leieavtale. 

Det siste punktet vil derimot bli en utfordring å følge opp. 

 

Fordeler: 

Konsesjonsplikten vil gi kommunen et styringsverktøy som sikrer at alle bolighus blir solgt 

til boligformål. Kommunen vil da ha full styring i forbindelse med salg av boliger. 

 

Ulemper: 

- Mer byråkrati i forbindelse med eiendomssalg. Kan medføre at færre eiendommer 

kommer ut for salg. 

- Å innføre boplikt i områder hvor offentlig tjenestetilbudet er nedskjært vil kunne gi 

negativ effekt. 

- Lavere omsetningsverdi og dermed også redusert pantegrunnlag. 

- Direkte inngripen i privatfolks mulighet til å overføre eiendom innenfor egen familie, 

eks ved skifteoppgjør av dødsbo. 

 

Bruksendring: 

Bruksendring fra bolig- til fritidshus behandles etter plan- og bygningsloven. 

For en bolig i regulert felt, eller i områder som i arealplanen er avsatt til spredt 

boligbebyggelse, skal denne  ikke uten videre kunne selges som fritidsbolig. 

Dersom en bolig blir omsatt som fritidshus vil denne fremdeles være å betrakte som bolig der 

kjøper må dekke alle kommunale avgifter.  

 

Vurdering: 

Den mest ideelle utviklingen ville vært at vi hadde jevn bosetning med et oppegående 

tjenestetilbud med skole/barnehage m.m i hele kommunen. 

Situasjonen er imidlertid en helt annen i store deler av kommunen. Administrasjonen mener 

derfor at det ikke vil være riktig å benytte konsesjonsloven for å presse frem bosetning i de 

deler av kommunen der etterspørselen etter bolighus er lav. 

Derimot kan bosettingskravet ha en viss positiv effekt i tettstedsnære områder. 

 

Erfaringer fra andre kommuner er at slike saker kan være svært ressurskrevende. Både 

veiledning, saksbehandling, vedtaksprosess og ikke minst oppfølgingen tar mye ressurser. 

Utfordringen med nullkonsesjonsgrense blir helt klart hvordan dette skal følges opp bl.a med 

å kartlegge  om eier/leietaker faktisk benytter boligen min 6-mnd pr år. I tillegg har man 

ingen- eller liten sanksjonsmulighet for de som ikke oppfyller bosettingskravet. 

 

 

 

 

 

Dersom man ønsker å innføre nullkonsesjonsgrense bør dette begrenses til deler av 

kommunen der denne problemstillingen kan være  reell. 



Aktuelle områder kan da være:   

- Gnr 14 – Kunes 

- Gnr 23 - Lebesby  

- Gnr 34 – Dyfjord 

- Gnr 35 + 36 – Kjøllefjord 

 

Videre vil rådmannen foreslå at man ikke vedtar å sette konsesjonslovens §5 første ledd ut av 

kraft. (Overføring av eiendom innen familie uten konsesjon). 

Dette begrunnes med at det vurderes til å være et stort inngrep i folks private handlingsrom 

der man i stor grad fratas muligheten til å kunne overføre eiendom  innen egen familie. 

Denne problemstillingen blir særlig aktualisert i forbindelse med skifteoppgjør. 
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 

 


