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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
Planteknisk utvalg 12.06.2012

Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen 
gnr./bnr. -  114/1 og 112/ 5 - Håkon Øglend

Sammendrag:
Håkon Øglend, født 19.01.1992,  søker om konsesjon for overtakelse av 
landbrukseiendommen gnr./bnr. 114/1 og gnr./bnr. 112/5 for kr. 7.000.000. Overdrager er 
Nina Evje Lomeland. 

Saksgang:
Saken avgjøres av Planteknisk utvalg. 

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Håkon Øglend konsesjon 
til kjøp av gnr./bnr. 114/1 og 112/5 i Eigersund til en avtalt pris av kroner 7.000.000. 

Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven: 
Håkon Øglend må bosette seg på gnr./bnr. 114/1 og 112/5 i Eigersund innen ett år. Håkon 
Øglend  må drive eiendommen på en landbruksmessig forsvarlig måte innen 1 år. Det er 
evigvarende driveplikt på eiendommen. 

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Håkon Øglend, født 19.01.1992,  søker om konsesjon for overtakelse av 
landbrukseiendommen gnr./bnr. 114/1 og gnr./bnr. 112/5 for kr. 7.000.000. Overdrager er 
Nina Evje Lomeland. Håkon Øglend er sønn av Anbjørn Øglend. 

Gnr./bnr. 114/1 (Nese) har 107,9 dekar fulldyrket jord,  99,9 dekar innmarksbeite, 168,4 
dekar med produktiv skog og  548,5 dekar med annet areal. Her er det en melkekvote på ca. 
89.000 liter. På bruket står det en driftsbygning i middels god stand, men preges av 
manglende vedlikehold. Fungerer greit som ungdyrfjøs.  

Gnr./bnr. 112/5  (Lomeland) har  96,6 dekar fulldyrket jord, 125,1 dekar med innmarksbeite,  
51,7 dekar med produktiv skog,  530,7 dekar med annet areal, totalt 804,1 dekar. Her er det 
en melkekvote på ca.  154.000 liter. Her er det driftbygning for storfe/sau og to bolighus. 
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Driftsbygningen som er oppført i 1955 og ombygd/renovert i 1994, er i middels stand, men 
preges av manglende vedlikehold. Våningshuset som er oppført i 1924 og påbygd/renovert 
flere ganger og sist i 2008, er i god stand. Kårboligen, som er oppført i 1984, er god stand. 

Gnr./bnr. 114/1 og 112/5 regnes som en driftsenhet i landbruket. Gnr./bnr. 114/1 ble lagt som 
tilleggsjord til gnr./bnr. 112/5 i 2008. 

Formålet med ervervet er landbruk.

På gnr./bnr. 114/1 og 112/5 skal det oppføres et gårdsanlegg hvor det skal være utprøving 
av fremfôringsmetodikk og andre variabler i oppaling av kjøttfe. Det blir en forsøksgård som 
skal integreres i biffringens arbeid, i første omgang med fokus på sluttfôring av Angus-
besetning.  Det arbeides intensivt med å etablere/utvide biffring med utgangspunkt i Dalane. 
Biffringen i Dalane vil jobbe med kastrat og kvige for å sikre høyest mulig spisekvalitet på 
kjøttet. Det er noe usikkert om det vil blir tilstrekkelig volumer i regionen.  Utviklingsarbeidet 
vil derfor også foregå i Sør-Rogaland. Forsøksanlegget kan bli et  kompetansesenter  for 
fremfôring av av Angus dyr. Kastrater av Angus dyr kan passe godt her i Dalane med mye 
innmarks- og utmarksbeite som de utnytter godt.  Innovasjon Norge innvilget kr. 3,15 
millioner 08.12.2011  til Prima Gruppen AS til prosjektet.

Melkekvoten på driftsenheten gnr./bnr. 114/1 og 112/5 ønsker Håkon Auglend å 
opprettholde.  Det kan være aktuelt å fortsette med å melke eller å leie ut kvoten. Det kan 
også være aktuelt å satse på svineproduksjon på gården.   

Konsesjonssøker Håkon Øglend har bodd på gård på Øglend i 5 år. Han har ellers ingen 
erfaring med husdyrhold.  Han arbeider i dag i Prima gruppen AS.  Det kan være aktuelt å 
leie en person til å drifte driftsenheten gnr./bnr. 114/1 og 112/5 i Eigersund. 

Saksbehandlers vurderinger:
Statens forkjøpsrett ble opphevet ved lov av 4. mai 2001. Kommunen skal ikke lenger 
automatisk undersøke om det er interesse for eiendommen som tilleggsjord når 
konsesjonseiendommen gjelder landbrukseiendom. Ingen naboer har fått melding om 
omsøkte konsesjonssak. Dette fordi landbrukseiendommen er å betrakte som en selvstendig 
eiendom, og det er planer for selvstendig drift av eiendommen.

Utredningen av saken må i utgangspunktet ha som mål å avklare om konsesjonssøkers 
formål med ervervet gir de mest gagnlige eier- og bruksforhold for samfunnet og sikrer 
landbrukets produksjonsarealer.  

Formålet med ervervet er å drive eiendommen med landbruk . Det skal oppføres et 
gårdsanlegg hvor det skal være utprøving av fremfôringsmetodikk og andre variabler i 
oppaling. Det blir en forsøksgård som skal integreres i biffringens arbeid, i første omgang 
med fokus på sluttfôring av Angus-besetningen.  At Innovasjon Norge har bevilget penger til 
oppbygging av et kompetansesenter for fremfôring av Aberdeen Angus dyr på Nese gård, 
taler for seriøsitet i prosjektet. 

Håkon Øglend vil selv bo på eiendommen.  På grunn av omfattende drift på gården kan det 
bli aktuelt å leie en person til å drifte gården. 

Konsesjonssøker er skikket til å drive eiendommen.    

Driftsenheten har mer enn 25 fulldyrket- og overflatedyrket jord, og det er derfor 
prisregulering av eiendommen.   
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Prisvurdering av eiendommen  gnr./bnr. 114/1 og 112/5:  
Fulldyrket jord:              204,5 dekar  * 7000=  1.431.500         
Innmarksbeite                225 dekar  *  5000=   1.125.000
Skog                               220,1 dekar* 700 =      154.070
Annet areal   1079,2 dekar * 100 =     107.920
Boverdi  (tilsvarer tomteverdi i området):            300.000 
Våningshus:                                                        750.000
Kårbolig redusert for borett:                                300.000                                       
Driftsbygning på Lomeland                              1.700.000
Driftsbygning på Nese                                         750.000
Avtale om masseuttak, kapitalisert verdi             550.000
Totalverdi:                                                         7.168.490

I forbindelse med verdisetting av landbrukseiendom skal landbruksmyndighetene vurdere om 
prisen er i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling på fast eiendom - jfr. § 9 
i konsesjonsloven. Fastsetting av høyeste pris som kan godkjennes ved søknad om 
konsesjon bestemmes av bruksverdien for landbruksarealene og nedskrevet kostnadsverdi 
for bygningene med evt. fradrag for retter som hviler på bygningene. En finner at 
kjøpesummen er forsvarlig i henhold til § 9 i konsesjonsloven. En kan akseptere en pris for 
hele eiendommen på kr. 7.168.000.  Det er en høy pris her i Eigersund, men det er god jord 
og god arrondering på jorda, en stor melkekvote, brukbare bygninger og en avtale om 
masseuttak.  

Bestemmelser om priskontroll på landbrukseiendom er beskrevet i landbruksdepartementets 
rundskriv M-3/2002 og M-4/2004 og M-1/2010.

En anbefaler at det gis konsesjon som omsøkt. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

Økonomiske konsekvenser:
Utfallet i saken medfører ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg avslår etter konsesjonsloven av 28. november 2003 søknad fra Håkon 
Øglend om konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 114/1 og 112/5 i Eigersund til en avtalt pris av 
kroner 7.000.000. Dette med følgende begrunnelse: Prisen er for høy i henhold til §9 i 
konsesjonsloven. 

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
233432 Kart
233414 Søknad om konsesjon - gnr. 112 bnr. 5 og gnr. 114 bnr. 1 - Håkon Øglend

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Side 3 av 23



4

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 08.06.2012 Håkon Øglend
Søknad om konsesjon - gnr. 112 bnr. 5 og gnr. 
114 bnr. 1 - Håkon Øglend

2 I 08.06.2012 Håkon Øglend
Søknad om konsesjon - gnr. 112 bnr. 5 og gnr. 
114 bnr. 1 - Håkon Øglend

4 X 08.06.2012 WorkCentre 7428 Kart

Parter i saken:
            

Håkon Øglend Auglendsveien 79 4370 EGERSUND
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