
    Landbrukskontoret 
  i Lillehammer-regionen 

 

Gausdal kommune 
Vestringsvegen  8 Telefon:  61 22 44 00  
2651 ØSTRE GAUSDAL e-post: postmottak@gausdal.kommune.no 
 

 
 
Sondre Forseth 
Berit Brateng 
Evenvollvegen 43A 
2653 Vestre Gaudal 
  
 
       
 

ØSTRE GAUSDAL, 11.11.2020 
 
 
Arkivkode Vår ref.(oppgis ved svar)         Deres ref. 
GNRLG 32/1 20/3108-2               
 
 
VEDR. G/BNR 32/1 I GAUSDAL KOMMUNE - SØKNAD OM KONSESJON: 
FORELØPIG SVAR OG ANMODNING OM UTFYLLENDE OPPLYSNINGER 
 
 
Vi bekrefter å ha mottatt søknad om konsesjon på erverv av Forset nedre, g/bnr 32/1 m.fl. i 
Gausdal. Iht. forvaltningslovens bestemmelser skal kommunen besvare en henvendelse uten 
ugrunnet opphold og senest innen fire uker. Dersom kommunen ikke kan besvare 
henvendelsen innen denne fristen skal det sendes ut et foreløpig svar hvor det framkommer når 
henvendelsen kan ventes besvart. 
 
Kommunen skal behandle søknaden og skal sørge for å opplyse saken så godt som mulig. 
Etter å ha gått gjennom søknaden mener vi det er behov for å stille spørsmål knyttet til 
framtidig bruksstruktur mellom landbrukseiendommene Forset nedre g/bnr 32/1 og Sygard 
Forset g/bnr 34/1.  
 
Det opplyses i søknaden at dere framover ønsker å bo på Sygard Forset, men at det ikke er helt 
klart hvordan Forset nedre skal drives. Vi er kjent med at Sondre Forseth er odelsberettiget på 
Sygard Forset. Det framkommer ikke klart av søknaden hvorvidt konsesjonssøkerne skal 
overta også Sygard Forset og når dette evt. skal skje.  
 
Delingsbestemmelsen i jordloven § 12 sjette ledd sier at «Føresegnende gjeld utan omsyn til 
om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller ideell del av han er på same 
eigarhand og etter departementet skjønn må reknast som ei driftseining». I klartekst betyr 
dette at om dere først erverver Forset nedre, og så i neste omgang overtar Sygard Forset, vil 
disse gardene etter jordlovens forstand være sammenslått til en driftsenhet.  
 
Dette forholdet er ikke beskrevet i konsesjonssøknaden og vi ber om at det blir gitt mer 
informasjon fra deres side. Vi vil på bakgrunn av en slik tilbakemelding ta stilling til om 
søknaden kan behandles administrativt av Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, eller 



 

om saken reiser prinsipielle spørsmål rundt framtidig bruksstruktur-utvikling i Gausdal slik at 
det er nødvendig å fremme saken for politisk behandling i Planutvalget.  
 
I utgangspunktet skal konsesjon gis, med mindre det er saklig grunn for å avslå. Ingen har 
derimot krav på konsesjon. Det er viktig at konsesjonsspørsmålet blir avgjort på et reelt og 
riktig grunnlag. Kommunen skal følge opp at eventuelle konsesjonsvilkår blir fulgt. Dersom 
en konsesjon er gitt på grunnlag av uriktige eller ufullstendige opplysninger om forhold av 
vesentlig betydning, eller erververen overtrer fastsatte vilkår av vesentlig betydning, kan 
konsesjonen trekkes tilbake.  
 
Vi ber derfor om snarlig tilbakemelding på denne henvendelsen. Tilbakemeldingen skal være 
skriftlig og sendes postmottak@gausdal.kommune.no eller til Gausdal kommune, 
Vestringsvegen 8, 2652 Østre Gaussdal.  
 
Det opplyses om at neste møte i Planutvalget er berammet til 27. november. Administrasjonen 
har frist til i levere saker senest tirsdag 17. november kl 14.00. Det må påberegnes noe tid til 
saksforberedelse. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen 
 
 
 
Marie Skavnes        Geir Halvor Vedum  
Enhetsleder                   Jordbruksrådgiver 
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