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SAMMENDRAG: 
 
Jon Fjeldet søker konsesjon på landbrukseiendommen Holen i Svingvoll. Formålet er å legge 
Holen som tilleggsareal til Alme som han eier og driver i dag. Han driver melkeproduksjon og 
har behov for tilleggsareal, bl.a. for å sikre framtidig produksjonsgrunnlag. 
 
Kommunedirektøren mener det er positivt å kunne legge forholdene til rette for å sikre 
driftsgrunnlaget for en av kommunens største melkeproduksjonsenheter. Samtidig utfordrer 
saken spørsmålet om hvilken bruksstruktur man ønsker i landbruket i Gausdal. 
 
Holen er en landbrukseiendom med en del arealressurser. Det er ikke driftsapparat på 
eiendommen i dag og det vil fordre store ressurser for at dette igjen skal kunne bli et 
selvstendig produksjonsbruk med husdyr. Alme er en relativt liten eiendom der det er 
investert tungt i bl.a. lausdriftsfjøs med melkerobot. Kommunedirektøren mener det er en god 
driftsmessig løsning å kunne slå disse eiendommen sammen. Siden det er to eiendommer med 
bl.a. ulikt ressursgrunnlag vil ikke en sammenslåing virke særlig strukturdrivende.  
 
Kommunedirektøren mener hensynet til aktive bruk og lokal verdiskapning bør vektlegges 
sterkere enn bosettingshensynet. Kommunedirektøren mener søknaden bør innvilges men at 
Fjeldet ilegges boplikt på en av eiendommene i fem år, i tråd med praksis fra liknende saker i 
kommunen. 
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Jon Fjeldet eier og driver landbrukseiendommen Alme g/bnr 213/6 med tillegg av Bokstad 
g/bnr 164/22 m.fl. Han er gift med Runa Sveen Fjeldet. På Alme driver han produksjon av 
melk og kjøtt. Han har bygd nytt løsdriftsfjøs for melkeku for få år tilbake. Han disponerer 
p.t. ei grunnkvote på ca 171 tonn som han eier selv. I tillegg leier han kvote fra 8 andre bruk i 
Gausdal og Øyer, og har ei totalt disponibel kvote på om lag 662 tonn. Med det er han en av 
Gausdals største melkeprodusenter.  
 
Jon Fjeldet søker konsesjon på landbrukseiendommen Holen g/bnr 169/1 i Svingvoll. Selger 
er Jostein Nyfløtt. Den avtalte kjøpesummen er kr 5.801.250. I tillegg erverves andeler i 
Glommen Mjøsen SA, Gausdal Bruvoll SA og landbruksløsøre. Total sum til oppgjør er kr 
6.250.250. Formålet med ervervet er å slå eiendommen sammen med den 
landbrukseiendommen han har fra før og dermed styrke og sikre framtidig driftsgrunnlag. 
 
På egen eiendom disponerer han ca. 85 daa fulldyrket mark og 26 daa innmarksbeite. Av 
dyrkamarka ligger 20 daa på Bokstad seter på Skei. Disse arealene ligger inneklemt mellom 
fritidseiendommer på alle kanter, men er i gjeldende reguleringsplan for Bokstad seter 
regulert til landbruksformål. 
 
Fjeldet leier mye jord. I vekstsesongen 2019 disponerte Fjeldet 499 daa fulldyrket mark, 22 
daa overflatedyrket mark og 196 daa innmarksbeite. Iht. søknad om produksjonstilskudd 
disponerer han arealer på 12 eiendommer i tillegg til sin egen. I disse arealene er 31 daa 
fulldyrket, 3 daa overflatedyrket og 64 daa innmarksbeite på Holen som han nå søker 
konsesjon på. 
 
Holen: 
Garden ligger med avkjøring langs Østringsvegen, like ved avkjøringen til Li i Svingvoll. Det 
er om lag 2 km langs veg fra tunet på Alme til tunet på Holen. 
 
Eiendommen består av g/bnr 169/1,4 og 6. Det er 162 daa dyrket mark, for det meste rundt 
tunet og noen mindre jordlapper i nærområdet. Det er 75 daa innmarksbeite og 1.560 daa 
produktiv skog. Mesteparten av skogen ligger i dalføret nordøstover fra garden, på begge 
sider av Østringsvegen. Deler av skogarealet er i AR5 også regnet som dyrkbar jord. 
 
Bygningsmassen består av våningshus som er bebodd av Nyfløtt og familie, en ubeboelig 
kårbolig, en gammel og ubrukelig driftsbygning samt andre uthus. Eiendommen har seter i 
Gammeldalen og der er det bra seterbebyggelse. Se ellers vedlegg for kart og arealoversikt.  
 
Selger og kjøper har avtalt at selger skal disponere boligen på garden i to år og 
«vinterstuggua» på setra i 10 år.  
 
Alme og Bokstad:  
Jon Fjeldet tok over Alme etter sin far i 2010. Bokstad kjøpte han i 1998. På Alme er det to 
bolighus, Fjeldet bor i det ene, det andre er bebodd av bestemor til Fjeldets ektefelle. I 
Bokstad er det ett bolighus, som er utleid. Fjeldets foreldre kjøpte seg bolighus i nærheten av 
garden da han tok over garden. Som nevnt har Bokstad seter på Skei. Det er ikke selvstendig 



  
 
 

  
 
 

 

seter til Alme, men garden har andel i Myra fellesseter med dyrkingsfelt sørvest for 
Forsetsetra. Fjeldet holder om lag halvparten av melkekua på setra hvert år og er en av få 
melkeproduksjonsbruk i Gausdal som fortsatt setrer.  
 
Øvrige eierforhold: 
Sammen med ektefellen eier Fjeldet eiendommen g/bnr 222/9 med adresse Østringvegen 163-
165. På denne eiendommen er det to bolighus som leies bort. Dette er ikke en del av hans 
landbruksvirksomhet og må holdes isolert fra konsesjonsbehandlingen.  
 
 
Lovgrunnlaget: 
Konsesjonsloven § 1 sier:  
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast  
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og  
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese:  
 
1. Framtidige generasjoners behov  
2. Landbruksnæringen  
3. Behovet for utbyggingsgrunn  
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
5. Hensynet til bosettingen  
 
§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse 
fra Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt 
unntaksbestemmelser for når det ikke trengs konsesjon i §§4 og 5. Erverv av denne 
eiendommen faller ikke inn under disse unntaksbestemmelsene. 
 
§ 9 sier at Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til 
landbruksformål skal det legges særlig vekt på: 
 
1.om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, 
2.om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, 
3.om erververen anses skikket til å drive eiendommen, 
4.om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 
 
Lovteksten kan i sin helhet leses på https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-
98?q=konsesjonsloven 
 
 
VURDERING: 
Iht. forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, 
odelsloven og skogbruksloven av 08.12.2003 er kommunene gitt myndighet til å behandle og 
fatte vedtak etter landbrukslovene. Dette innebærer bl.a. at kommunene har frihet til å utforme 
sin egen politikk innenfor rammene av loven og de nasjonale målsettinger for 
landbrukspolitikken.  
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-98?q=konsesjonsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-98?q=konsesjonsloven


  
 
 

  
 
 

 

Denne saken dreier seg om sammenslåing av to gardsbruk som ikke er nabobruk i en del av 
kommunen som ikke anes verken som pressområde eller som fraflyttingstruet. Ved 
konsesjonsbehandlingen må ervervet særlig vurderes opp hvor sterkt bosettingshensynet skal 
gjøre seg gjeldende i slike saker og hvilken bruksutvikling en ønsker i kommunen.  
 
Bosettingshensynet 
Iht. §9, første ledd skal det legges særlig vekt på bosettingshensyn i konsesjonsbehandlingen. 
I følge §11 skal kommunen «ut fra hensyn til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og 
kulturlandskapet vurdere om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, og om boplikten skal 
være en personlig plikt for eier». Kommunen kan treffe avgjørelser som tar sikte på å øke 
folketallet, eller avgjørelser som tar sikte på å opprettholde den bosettingen en allerede har i 
kommunen. 
 
Eiendommen har over 35 daa dyrka mark. Dette innebærer at om en med odelsrett overtok 
eiendommen, ville denne kunne overta konsesjonsfritt, dersom en tilflyttet eiendommen innen 
ett år og bebodde den i minimum fem år (lovbestemt boplikt).  
 
Når det kommer til konsesjonsbehandling er det for evt. vilkårsbestemt boplikt nødvendig å 
drøfte hvert av momentene nevnt i § 11.  
 

a) Hensynet til bosettingen i området 
Hensynet til bosetting er satt for å sikre at bosettingen kan opprettholdes eller styrkes i det 
aktuelle området. Vurderingen skal ta utgangspunkt i det konkrete området garden ligger i, jf. 
rundskriv M-3/2017. Det er altså ikke utviklingen i kommunen generelt som skal vurderes.  
 
Holen ligger nære Svingvoll med kort avstand til Østringsvegen, men utenfor område med 
nedsatt konsesjonsgrense. Dette er et område hvor fraflytting sannsynligvis ikke vil være et 
problem. Hensynet til bosetting taler derfor i mindre grad for at det er nødvendig å oppstille 
vilkår om boplikt.  
 

b) Hensynet til helhetlig ressursforvaltning 
Vurderingstemaet under dette punktet er om det bør oppstilles boplikt for å ivareta de samlede 
ressursene på eiendommen for framtidige generasjoners behov, både hva gjelder jord- og 
skogbruksarealer, bygninger og andre deler av eiendommen.  
 
På Holen har jorda gått i utleie i lang tid og det har ikke vært husdyrhold på lenge. Etter 
lokale forhold er dette en middels stor eiendom ut fra arealstørrelser og eiendommen ligger i 
et område med verdifull og høyproduktiv jordbruksjord. Med sin beliggenhet ligger det bl.a.til 
rette for utvikling av nye gardsbaserte næringer. For opprettholdelse og framtidig utvikling av 
eiendommen er det vesentlig med brukeren og brukerfamiliens stedlige tilværelse. Slik 
eiendommen framstår i dag har det særlig betydning at ny eier tar hele eiendommen i bruk og 
tar grep for å sikre at Holen framover vil beholde karakteren av et fullverdig gardsbruk.  
 
Kommunen mener etter dette at hensynet til helhetlig ressursforvaltning med tyngde taler for 
å oppstille vilkår om personlig boplikt.  



  
 
 

  
 
 

 

 
c) Hensynet til kulturlandskapet 

Kommunen mener også at personlig boplikt på en bedre måte vil ivareta kulturlandskapet enn 
til eksempel upersonlig boplikt. Kulturlandskapet holdes best i hevd når mennesket er i og i 
pakt med landskapet, noe som betinger at eier er tilstede på eiendommen. 
 
Kulturlandskapet har vært godt ivaretatt rundt Holen fram til nå. Kommunedirektøren legger 
til grunn at det vil finne sted en mer intensiv bruk av kulturlandskapet med en ny eier som 
driver omfattende husdyrproduksjon og at driftsformen i dette tilfellet trolig har større 
betydning for kulturlandskapet enn hvorvidt eiendommen bebos.  
 
I konsesjonssøknaden har Fjeldet opplyst at han ikke vil flytte til garden. I en utfyllende e-
post til kommunen skriver Fjeldet at tidligere eier skal kunne bo på garden ut 2022. Etter 
denne datoen flytter de gjerne til Holen. I forhold til at han etter ervervet vil ha fire beboelige 
hus på sine landbrukseiendommer skriver Fjeldet at de har fire barn (den eldste født i 2004) 
og at det kan hende at noen av barna etter hvert vil bo i noen av disse bygningene. De vil 
uansett bli bortleid. Fjeldet har også opplyst per telefon at han p.t. ikke har til hensikt å søke 
noen av gardstunene fradelt. 
 
Samlet sett er det mest ønskelig at en gard som Holen blir bebodd av eier. 
Kommunedirektøren mener likevel ikke det har noen hensikt at Fjeldet pålegges å flytte fra 
Alme til Holen. Dersom konsesjon innvilges må en derfor ta nærmere stilling til om det må 
legges personlig boplikt på Holen, om det har noen hensikt med upersonlig boplikt eller om 
en mener at både Alme og Holen må bebos av sin eier. Om så er tilfelle vil det være 
nødvendig å avslå søknaden.  
 
Driftsmessig løsning 
Det er et nasjonalt mål å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god 
lønnsomhet. Ved vurderingen av den driftsmessige løsning må en forholde seg til de aktuelle 
muligheter. En er ikke nødt til å velge den beste løsningen, det holder at løsningen er god.  
 
Rundskriv M-3/2017 drøfter vurderingsmomenter rundt dette med kjøp av tilleggsarealer. Det 
er bl.a. viktig at avstanden mellom eiendommene ikke blir for stor. I denne saken er det to 
kilometer mellom driftssentrene. Det er noe langt for at dette skal kunne omtales som 
nabobruk. Eiendommene ligger dog i samme grend. Den driftsmessige løsningen ved at disse 
eiendommene skal slå sammen anses å være god nok.  
 
Erververs kompetanse 
Konsesjonssøker eier og driver gardsbruk fra før. Han er utdannet agronom. Erververs 
kompetanse anses å være i orden. 
 
Helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet 
I konsesjonslovens formålsparagraf §1 heter det at en skal oppnå «slike eier- og bruksforhold 
som er mest gagnlige for samfunnet». Vesentlig for saken er derfor om Holen i framtida bør 
forbli et selvstendig bruk, eller om det er aktuelt å slå dette sammen med og styrke andre 



  
 
 

  
 
 

 

nærliggende bruk. Kommunedirektøren mener dette er et bruk av en slik størrelse at det ikke 
synes naturlig at det bare skal bli en tilleggsjordseiendom 
 
Rundskrivet M-3/2017 sier ellers at en skal være tilbakeholden med å tillate konsesjon i slike 
saker bl.a. ut fra hensynet til den personlige boplikten og for å unngå kapitalplassering og 
spekulasjon i landbrukseiendommer. Kommunen er av den oppfatning at det siste momentet 
ikke er særlig framtredende i saken. 
 
Jon Fjeldet har bygd opp en omfattende produksjon på Alme, men arealressurs- og 
kvotegrunnlaget står ikke i et samsvarende forhold. Han er helt avhengig av tilgang både på 
leiejord/-beiter og tilgang til et fungerende kvotemarked. Hans største risiko foruten 
nøkkelpersonrisiko er trolig bortfall av driftsgrunnlag. Ervervet vil dermed bidra til å sikre 
framtidig drift, men han vil likevel operere under en viss grad av risiko for ressursbortfall, 
eller at han må enten betale dyrere for areal/kvote eller øke transportavstand både for 
husdyrgjødsel og grovfôr. Kommunedirektøren mener ervervet er viktig for å opprettholde og 
utvikle Fjeldets virksomhet og den arbeidsplassen han bedriver for seg selv, familien og evt. 
andre tilsatte.  
 
Kommunedirektøren mener det er viktig å sikre en variert bruksstruktur i landbruket og at en 
ikke skal legge til rette for oppkjøp. Dette for å unngå at kapitalsterke aktører kan bruke sin 
makt til å presse prisene på gardsbruk opp og dermed hindre at yngre og mer «alminnelig 
bemidlede» skal kunne komme inn i landbruket.  
 
Kommunedirektøren vil påpåke et viktig faktum i denne saken. Jon Fjeldet har en stor 
virksomhet, men på et relativt lite bruk. Om stillingen hadde vært motsatt, at han hadde eid 
Holen fra før, ville spørsmålet om kjøp av Alme som tilleggsjord trolig framstått som mindre 
kontroversielt. En ville sagt at Alme hadde vært så lite at det hadde vært et godt alternativ å 
legge dette som tilleggsjord til et annet bruk.  Kommunedirektøren mener derfor at ervervet 
av Holen ikke vil virke spesielt drivende på en endring av bruksstrukturen i kommunen. 
 
Det er en utfordring å opprettholde melkeproduksjonen i kommunen og 
produksjonsstatistikken viser en svak nedgang de siste årene. Kommunedirektøren mener det 
er viktig å legge forholdene til rette for en fortsatt høy melkeproduksjon i Gausdal.  
 
 
Priskontroll 
Gjennom rundskriv M-3/2002 og M-3/2017 har LMD gitt retningslinjer for hvordan priser på 
landbrukseiendommer skal vurderes ved behandling av konsesjonssaker. Det er 
avkastningsverdien som skal legges til grunn og kapitaliseringsrenten skal være 4% for 
vurdering av jord- og skogarealer. For bygninger skal nedskrevet gjenanskaffelsesverdi 
benyttes. For enkelte bygg kan det benyttes andre verdsettingsmetoder, f.eks. kapitalisert 
utleieverdi. Fullstendige verdivurderinger skal kun gjennomføres i saker hvor det er tvil om 
kjøpesummen kan tillates. Er det ikke tvil med hensyn til kjøpesummen kan vurderingen av 
prisspørsmålet gjennomføres på en mindre arbeidskrevende måte. 
 



  
 
 

  
 
 

 

I forbindelse med salget ble eiendommen taksert av Agri-Service v/ Bjørn Ludvig Mehlum. 
Det er hensiktsmessig at en ved vurdering av konsesjonspris tar utgangspunkt i en allerede 
utarbeidet takst men på selvstendig grunnlag vurderer eiendommens bruksverdi. 
 
Mehlum har taksert eiendommen til kr 5,99 mill som er litt over avtalt kjøpesum. Mehlum har 
vurdert de ulike enkeltkomponenter slik: 
 
Jord 1 000 000 
Innmarksbeite 160 000 
Skog 1 720 000 
Lager/velteplass (utleid) 60 000 
Jaktinntekter 140 000 
Våningshus 1 600 000 
Kårbolig 300 000 
Driftsbygning 100 000 
Uthus 50 000 
Vognskjul 0 
Mølle 0 
Stabbur 80 000 
Eldhus 30 000 
Seter 750 000 
SUM 5 990 000 

 
Dyrkamarka er verdsatt til ca. kr 6 500/daa. Det er noe høyt sammenlignet med prisnivået på 
dyrkamark på hele eiendommer ellers som har vært til konsesjonsbehandling i kommunen. Så 
er dette kun jord nede i bygda og med jevnt over gode driftsforhold. Jordkvaliteten er regnet 
som middels god. Kommunedirektøren mener prisen på dyrkamarka kan forsvares. 
 
I verdsettelse av skogen er det tatt utgangspunkt i skogbruksplan fra 2005 korrigert for 
avvirkning, skogkulturtiltak og produksjonsframskrivning. I 2015 ble det foretatt en ny 
beregning av forventet årlig sluttavvirkningskvantum til 450 kbm/år. Tilveksten ble beregnet 
til nærmere 700 kbm. Skogen er verdsatt ut fra et forventet årlig hogstkvantum og en netto på 
kr 180/kbm. Det er ikke lagt inn forsert hogst. Kommunedirektøren bemerker at det er stor 
usikkerhet rundt skogverdien men har ingen merknader til takstmannens beregning av sum 
skogverdi.  
 
Det er lagt inn kapitalisert leieverdi av en stor velteplass/lagerplass. Årlig leie kr 4 000 og 7% 
kapitaliseringsrentefot. Velteplassen ligger i LNF-område. Kommunedirektøren er i tvil om 
anvendelsen og leieforholdet av denne plassen faller inn under landbruksformålet uten særlig 
tillatelse. En velger i konsesjonsbehandlingen derfor å se bort fra denne verdiposten.  
 
Jaktinntekter er verdsatt til kr 140 000 ut fra årlige inntekter på 10 000. Da det kan variere noe 
er det brukt 7% kapitaliseringsrentefot på disse inntektene, noe som synes fornuftig.  
 
Våningshuset er verdsatt til kr 1 600 000 inkl. et boverditillegg på 300 000. Den er oppført i 
1805, tilbygd og den er renovert og modernisert på 1970-tallet og i 2008. Den framstår 



  
 
 

  
 
 

 

utvendig som herskapelig, bl.a. med et forseggjort inngangsparti. Kjøkken og bad er 
oppgradert i 2007, vaskerom fra 2010. Det er strøm og vedfyring. Det er foretatt forskjellig 
vedlikehold ellers, bl.a. er mye av el-anlegget fornyet i 2007. Bygningen har nok en gammel 
standard og det vil komme behov for oppgradering. Takstverdi legges til grunn for vurdering 
av bolig. 
 
Kårboligen er verdsatt til kr 300 000. Den er ikke beboelig per i dag, mangler generelt alle 
nødvendige funksjoner etter dagens standard når det gjelder kjøkken/våtrom og infrastruktur 
ellers. Den framstår ellers nokså bra utvendig og har et oppussingspotensiale.  
 
Driftsbygningen er fra 1780 med tilbygg i 1900. Den er ikke i bruk og kan heller ikke tas i 
bruk utenom f.eks. til lager. Det er setningsskader med utrasinger i steinmur. Iht. taksten 
framstår dette som et restaureringsobjekt og et kulturhistorisk innslag på tunet. Verdi kr 
100 000. 
 
Setra på Gammeldalen er verdsatt til kr 750.000. Her er det både lafta seterhus i enkel men 
god stand, vinterstuggu i god stand og ei brakke som kan anvendes som overnattingsplass. 
Setra er av takstmannen verdsatt etter utleieprinsippet. Kommunedirektøren vil bemerke at 
setre med seterhus for mange representerer et stor aktiva som utleieobjekt, men at verdiene i 
hovedsak bør finnes ut fra nedskrevet gjenanskaffelsesverdi. Kommunedirektøren har eller 
ingen vesentlige merknader til takstverdi.  
 
Øvrige bygninger anses å være av liten betydning for den samlede kjøpesummen.  
 
Kommunedirektøren mener takstmannen har gjort en grundig jobb og at de verdier som er 
funnet i det store og hele representerer en nøktern og forsvarlig bruksverdiberegning. 
Totalsummen kan likevel synes høy ut fra at det kun er ett beboelig hus og ikke driftsbygning. 
Mye av verdiene ligger i den faste eiendommen, jord og skog. Det er også dette som er av 
størst interesse for kjøperen. Kommunedirektøren mener den avtalte kjøpesummen kan 
aksepteres.  
 
Helhetsvurdering: 
Pris, driftsmessig løsning, hensyn til kulturlandskapet og erververs kvalifikasjoner er etter 
kommunedirektørens syn i orden mht. konsesjonsspørsmålet. Kommunedirektøren mener det 
er bra at Fjeldet med sin virksomhet kan styrke sitt driftsgrunnlag og sin arbeidsplass. 
 
Så er spørsmålet om ervervet bidrar til ei bruksutvikling som en ønsker i kommunen. 
Kommunedirektøren mener at en sammenslåing av Alme og Holen ikke bidrar til en uheldig 
ressursansamling da det bør ha mindre relevans om det ene eller andre av to bruk blir ansett 
som tilleggsareal. Sentralt i denne vurderingen er at Alme er et lite bruk og har svake 
forutsetninger for lønnsom drift kun basert på egne ressurser. Kommunedirektøren vil 
bemerke at dette ikke er nabobruk men at avstanden ikke er større enn at det fortsatt synes 
som naturlig å kunne drive disse som en enhet.  
 
Når det gjelder bosettingshensynet og boplikt mener kommunedirektøren at det er likegyldig 
om Fjeldet bebor Alme eller Holen. Om en mener at begge gardene må bebos av sin 



  
 
 

  
 
 

 

respektive eier bør søknaden avslås. Kommunedirektøren mener at ressursene vil bli 
tilfredsstillende brukt og forvaltet som følge av ervervet og at det kan aksepteres at Fjeldet 
forplikter seg til å bebo én av eiendommene framover. Det er også slik det har vært praktisert 
i andre lignende saker. Det synes ikke nødvendig å legge vilkår om upersonlig boplikt på den 
eiendommen som han selv ikke vil bebo. 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende vedtak: 
 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven § 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Jon Fjeldet på 
erverv av landbrukseiendommen Holen g/bnr 169/1 m.fl. slik at denne kan legges til 
garden Alme g/bnr 213/6 m.fl. som tilleggsareal 

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes. 
3. Med hjemmel i § 11 settes det som vilkår at en av eiendommene bebos av eier i 

minimum fem år etter overtagelse av Holen.  
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap IV. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som 
er klageinstans. En evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen.      


