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Behandling  

Hanne B. Haatuft (H) fremmet et omforent forslag, alternativ 1: 
Hol kommune starter prosessen med å endre gjeldende forskrift om nedsatt konsesjonsgrense 
etter konsesjonsloven § 7, der konsesjonsloven § 5 1. ledd nr. 1 blir satt ut av kraft. Revidert 
forskrift sendes ut på høring i 6 uker ihht forvaltningsloven § 37.  
  

Votering: 

Omforent forslag fremmet av Hanne B. Haatuft (H) ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Hol kommune starter prosessen med å endre gjeldende forskrift om nedsatt konsesjonsgrense 
etter konsesjonsloven § 7, der konsesjonsloven § 5 1. ledd nr. 1 blir satt ut av kraft. Revidert 
forskrift sendes ut på høring i 6 uker ihht forvaltningsloven § 37. 

  



Saken avgjøres av 

Formannskapet innstiller til kommunestyret  

Kommunestyret fatter endelig vedtak 
 

Vedlegg 

Statistikk for solgte eneboliger det siste året  

Statistikk over solgte leiligheter det siste året  

 

Dokument i saken 

Dokumenter i sak 2022/1046 
 

Saksopplysninger 

Gjeldende forskrift: 

Hol kommune har innført følgende forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 
7:  

I 

Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 2 settes ut av kraft for Hol kommune 
for ubebygd tomt som er regulert til boligformål. 

II 

Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 settes ut av kraft for Hol kommune 
for: 

- Bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig 

- 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. 

III 

Denne forskrifta trer i kraft straks. Fra samme dato oppheves forskrift 12. desember 2008 nr. 1387 
om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Hol kommune, Buskerud. 

 

Konsesjonsloven § 7 gir kommunen mulighet til å sette konsesjonsfriheten for § 4 nr. 2 og 4 ut av 
kraft, samt § 5 nr. 1 (slekskapsunntaket). Hol kommune har i gjeldene forskrift satt § 4 nr. 2 og 4 
ut av kraft. Dette innebærer at alle eiendommer som er eller har vært i bruk som helårsbolig, 
samt eiendommer med bebyggelse som er ikke er tatt i bruk som helårsbolig, også de som er 
under oppføring, i områder som er regulert til boligformål har boplikt. Det samme gjelder for 
ubebygd tomt som er regulert til boligformål. Dersom disse skal brukes til et annet formål, må det 
søkes om konsesjon.  

 

Slekskapsunntaket  

Konsesjonsloven opererer med unntak fra boplikten, jf. § 5 nr. 1-5. Paragraf 5 nr. 1, om sier at:  
 

Konsesjon er ikke nødvendig når erververen er: 



1. 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. Konsesjonsplikt kan likevel følge av § 7 andre ledd. 
 

Videre følger det av § 7 andre ledd at:  

Er det ikke fastsatt i forskrift etter første ledd at konsesjonsfriheten etter § 5 første ledd nr. 1 er 
satt ut av kraft, gjelder konsesjonsfriheten for nærstående etter § 5 første ledd nr. 1 bare dersom 
eieren har hatt tinglyst hjemmel til eiendommen de siste 5 årene forut for overdragelsen. Til 
denne eiertiden regnes også den tid andre som faller inn under § 5 første ledd nr. 1 i forhold til 
erververen har eid eiendommen. Dør eieren før 5-årsfristen er ute, gjelder konsesjonsfriheten etter 
§ 5 første ledd nr. 1 fullt ut. 
 

Dette omtales som slekskapsunntaket og innebærer at slik slekt beskrevet i § 5 første ledd nr. 1, 
er unntatt boplikten ved ervervelse av eiendommen. Dette gjelder bare dersom eier har hatt 
tinglyst hjemmel til eiendommen de siste 5 årene for overdragelsen. Dersom eier dør innen 
denne fristen, gjelder unntaket fullt ut. Eier må også ha sitt konsesjonsforhold i orden.  
 

Kommunens oppfølging av boplikten 

Avdeling for plan og utvikling startet i 2020 oppføling av boplikten. Det er fortsatt saker som ikke 
er lukket per i dag. Forrige gang det ble gjort en slik oppfølging var i 2010/2011. Av 298 som ble 
fulgt opp, er det funnet dokumentasjon i 264 saker. Av disse er 121 saker omfattet av 
slekskapsunntaket. Av de 14 det ikke er funnet dokumentasjon på, er 8 sannsynlig også omfattet 
av slekskapsunntaket. 
 
Rådmannen tar opp denne saken da det i handlings- og økonomiplanen er satt opp som tiltak at 
det skal gjøres en utredning av slekskapsunntaket. Det legges derfor frem en politisk sak for å se 
på muligheten og nødvendigheten av å sette unntaket ut av kraft. Saken legges frem uten 
innstilling. Det man ønsker at politikerne skal ta stilling til er om man mener gjeldende forskrift er 
god nok til å tjene formålet med å få flere innbyggere til kommunen og hindre at boliger og 
boligområder bare brukes i ferier og helger. Det er derfor satt opp alternative innstillinger nederst 
i saken.  

 

Forhold til overordnet plan 

Ikke relevant  
 

Miljøkonsekvenser 

Ikke relevant  
 

Økonomiske konsekvenser 

Ikke relevant  
 

Vurdering 

Konsesjonsloven § 7 gir kommunen mulighet til å sette § 5 nr. 1 ut av kraft. Det vil innebære at 
slekskapsunntaket i § 5 nr. 1 ikke vil gjelde i Hol kommune. En forskriftsendring vil ikke ha 
tilbakevirkende kraft, slik at de som allerede har ervervet en slik eiendom og som faller inn under 
§ 5 nr. 1 vil kunne fortsette å bruke boligen uten boplikt. Endringen vil gjelde ved neste 



overdragelse. Dette vil innebære at boplikten etter forskrift om nedsatt konsesjonsgrense også vil 
gjelde dersom en overdrar en eiendom fra en i nær slekt, slik beskrevet i § 5 nr. 1.  
 
At slekten i medhold av § 5 1. ledd nr. 1 har et konsesjonsfritak følger av lovgiver sin vurdering 
der respekten for familien sin frie råderett over opparbeidede næringsressurser står sterkt. Det er 
mange som mener at konsesjonsfriheten etter slekskapsunntaket er med på å uthule forskriften 
om 0-konsesjon. Det som må vurderes er hensynet til familien sin frie råderett opp mot hensynet 
til samfunnsinteressene.  
 
Rådmannen mener at forskriften slik den er i dag er med på å holde oppe bosetningen og har 
gjort flere boliger tilgjengelige på markedet. Likevel viser oppfølgingen som ble gjort av boplikten 
i 2020 at ca. 43 % av alle sakene er omfattet av slekskapsunntaket. Det vi si at mange boliger i 
kommunen står tomme store deler av året, og ingen er registrert bosatt på disse. Det er en 
utfordring for kommunen at så mange boliger blir benyttet som fritidsboliger. Det vil være god 
samfunnsøkonomi for kommunen å hindre at eksisterende bolighus bare blir brukt i ferier. Over 
tid, spesielt med tanke på generasjonsskifte, ser man for seg at områder vil kunne utvikle seg til 
hyttefelt. Det vil kunne bli en utfordring for kommunen at barn eller andre slektninger som ikke 
vil bosette seg i kommunen fortsatt vil beholde boligen innad i familien som feriested. Dette vil 
være negativt for bomiljøene og det levende nærmiljø for nabolaget disse boligene er en del av.  
 
Kommunen har en målsetting om å øke innbyggertallet, dette kommer frem av kommuneplanens 
samfunnsdel som ble vedtatt i 2018. Dette innebærer det at kommunen må ha boliger tilgjengelig 
for de som ønsker å flytte hit. Administrasjonen mener at en forskriftsendring vil kunne bidra til å 
fristille en del boliger til dette formålet. Administrasjonen mener at samfunnsinteressene er 
større enn hensynet til hver enkelt familie i disse tilfellene og at å sette bestemmelsen ut av kraft 
vil kunne tjene et samfunnsmessig formål. Det er mangel på boliger i hele Hallingdal, og man ser 
er økende problem i flere av kommunene.  
 
Begrunnelsen for endringen av forskriften er å hindre at eiendommer som skal brukes som 
helårsbolig blir brukt til fritidsformål. Slekskapsunntaket påvirker tilgangen til bolighus i 
kommunen, samt prisene på de boligene som finnes. Rådmannen ser at det vil lønne seg for 
kommunen å få folk bosatt i boliger som allerede finnes, sammenlignet med kostnaden det er å 
bygge nye boliger. Alle vil ikke ha råd til å bygge nytt. Prisøkningen vi har sett det siste året 
styrker dette. Av det som ligg ute på finn for Hol tidligere i 2022, ser gjennomsnittet ut til å være 
slik:  
 
Brukte leiligheter: kr 2-3 millioner  
Brukte eneboliger: kr 3-4 millioner 
 
Nye leiligheter: kr 3-6 millioner  
Nye eneboliger: kr 6-7 millioner  
 
Administrasjonen kan se at det kan by på utfordringer å vedta en slik endring, da det kan vurderes 
at det ikke vil være hensiktsmessig eller nødvendig at det skal gjelde for hele kommunen. Et 
alternativ kan være å lage et geografisk skille, slik at man setter unntaket ut av kraft i deler av 
kommunen. Måten å gjøre det på kan være å avgrense det ved at det vedlegges et kart hvor 
unntaket ikke skal gjelde, eller basert på gnr/bnr. Hvis politikerne ønsker et slikt geografisk skille, 
ber administrasjonen om at saken sendes tilbake med en bestilling. Administrasjonen vil trenge 
litt tid til å gjøre vurderinger rundt dette. Disse vurderingene vil politikerne også kunne være del 
av. Det er ønskelig at det spesifiseres hvilke områder administrasjonen bør se nærmere på. 
 
Administrasjonen vil påpeke at det vil kreve mye ressurser av kommunen å følge opp dette, og for 
at det skal få ønsket effekt må det føles opp jevnlig.  
 



Videre saksgang  
Dersom det vedtas at forskriften skal endres, skal revidert forskrift sendes ut på høring i 6 uker. 
Deretter kommer saken tilbake til kommunestyret for endelig behandling. Vedtas endringen, må 
kommunen sende en anmodning om å endre forskriften til Landbruksdirektoratet. 
Landbruksdirektoratet opphever deretter gjeldende forskrift og fastsetter ny.  
 
 
Alternativ 1 
Hol kommune starter prosessen med å endre gjeldende forskrift om nedsatt konsesjonsgrense 
etter konsesjonsloven § 7, der konsesjonsloven § 5 1. ledd nr. 1 blir satt ut av kraft. Revidert 
forskrift sendes ut på høring i 6 uker ihht forvaltningsloven § 37.  
 
Alternativ 2  
Hol kommune gjør ingen endring av gjeldende forskrift om nedsatt konsesjonsgrense.  
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