Boplikt ved kjøp av eiendom
Generelt
Beskrivelse
Hvis du ønsker å kjøpe et bolighus og du ikke vil forplikte deg til å bruke
eiendommen som helårsbolig av deg selv eller andre, må du søke om konsesjon.
Kommunen ønsker å legge til rette for levende lokalsamfunn og sikre bosettingen
ved at boligeiendommer i størst mulig grad benyttes som helårsboliger.
Målgruppe
Boligkjøpere i områder med nedsatt konsesjonsgrense (boplikt)
Kriterier/vilkår
Du må søke konsesjon ved kjøp av:
• Bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig
• Eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, i områder som
er regulert til boligformål (gjelder også eiendom med bebyggelse som er under
oppføring)
• Ubebygd tomt som er regulert til boligformål
Pris for tjenesten

Regelverk
Gjeldende lov og regelverk
Se spesielt konsesjonsloven §§ 5, 7, 10 og kapittel 5.
Lover
Forvaltningsloven
Konsesjonsloven
Retningslinjer

Konsesjon, priskontroll og boplikt (M-3/2017)

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Du sender søknad om konsesjon til kommunen. Søknaden skal blant annet
inneholde opplysninger om kjøper, eiendommen og formålet med kjøpet.
Søknadskjema
Skjema SLF-359.
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom (LDIR 359b)
Søknaden sendes til
Nord-Odal kommune
Saksbehandlingstid
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres
innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig
få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.
Klagemulighet
Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre
uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener
vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til
kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til
Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig avdeling
Navn

Eiendom og samfunn

Leder

Ellisiv Hovig
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62978100
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62978101

E-post

postmottak@nord-odal.kommune.no

Postadresse

2120 Sagstua

Besøksadresse Herredsvegen 2
Åpningstid

08.00-15.30 (08.00-15.00 i perioden 01.06.-31.08.)
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