
Fra: Jon Fjeldet [jonfjeldet@hotmail.com] 
Til: Geir Halvor Vedum [ghv@gausdal.kommune.no] 
Kopi:  
Sendt: 02.06.2020 12:43:02 
Emne: RE: SV: Søknad om konsesjon 
Vedlegg:  

Alme består av våningshus og føderåd. Vi bor i våningshuset, føderåden er bebodd av Runa sin 
bestemor.  
I Bokstad er ett lite hus, der jeg bodde mellom 2000 og 2007. Det har siden vært leid bort. 
 
I Holen er ett hus beboelig. Andre hus er ikke i nærheten av beboelige. 
 
I skjema for søknad om konsesjon er spørsmål om vi vil tilflytte eiendommen og bo der i minst 
fem år, innen ett år innen overgdragelstidspunkt. Som beskrevet i vedlegg trenger nåværende 
eiere huset  fram til 31.12.2022. Det er da ikke mulig for oss å bo på eiendommen før denne dato. 
Etter denne dato tilflytter vi gjerne Holen. 
 
Våningshuset er som nevnt i grei stand, men vi vil ta en lett oppgradering før vi da kan flytte inn.  
 
Bygning nord på opptunet trenger full renovering, det samme med den siste bygningen som er 
brukt som bolig. Veldig vanskelig å ha tidsplanen klar på når disse 2 bygningene kan være 
beboelige igjen, hvis det i hele tatt er hensiktsmessig. 
 
Planen for alle beboelig hus er selvsagt at de er bebodd. Bor vi ikke der sjølve, blir de leid bort. 
Vi har 4 barn i hus, eldste født 2004. Kan hende noen av barna vil bo etterhvert, hvis ikke leier vi 
bort til andre. 
 
Dette ble muligens uoversiktlig, men håper det ble litt forklarende. Søknader om fradeling av 
boliger/tun vil ikke skje. 
 
Mvh 
Jon Fjeldet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon. 
 
 
 
-------- Opprinnelig melding -------- 
Fra: Geir Halvor Vedum <ghv@gausdal.kommune.no>  



Dato: 02.06.2020 09:07 (GMT+01:00)  
Til: 'Jon Fjeldet' <jonfjeldet@hotmail.com>  
Emne: SV: Søknad om konsesjon  
 
Saken vil bli framlagt på møte i planutvalget 26. juni. Dvs at vår innstilling må ligge klar den 16. juni. 
  
Etter hva jeg har forstått vil du etter ervervet besitte totalt 6 bolighus på landbrukseiendom, herav fem 
(?) som er beboelige. Du har krysset av på at du ikke vil tilflytte eiendommen. Kan du gi en nærmere 
orientering om hva du har til planer for boligmassen totalt sett på dine eiendommer. Eksempelvis vil det 
med stor sannsynlighet komme spørsmål fra politisk hold om det ligger en søknad om fradeling av 
boliger/tun i fortsettelsen av ervervet. 
  
  
  
Mvh 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen 
Geir Halvor Vedum 
Jordbruksrådgiver 
Tlf: 611 04 029 / 977 05 693 
  
http://www.gausdal.kommune.no/landbruk 
  
Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten. 
  
E-posten er utelukkende beregnet for den institusjonen eller personen den er sendt til eller ment sendt til. Dersom 
e-posten er sendt feil, bes du informere Landbrukskontoret pr post eller telefon, dessuten slette e-posten og 
eventuelle vedlegg, uten å ta kopier eller videresende e-posten. Enhver bruk av informasjonen er i tilfelle ulovlig. 
Det gjøres oppmerksom på at besvarelser ved bruk av e-post kan bli journalført som offentlig post i tråd med 
kommunens rutiner. 
  
  
  

Fra: Jon Fjeldet <jonfjeldet@hotmail.com>  
Sendt: 29. mai 2020 16:27 
Til: Geir Halvor Vedum <ghv@gausdal.kommune.no> 
Emne: Søknad om konsesjon 
  
Vedlagt følger søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom, med aktuelle vedlegg. 
  
Mvh 
Jon Fjeldet 
99 51 28 60

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.gausdal.kommune.no/landbruk&data=02%7C01%7C%7Cc4d23aad0e764d3e28a008d806c38ff1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637266784297904164&sdata=4MfZ3bOG07Rb3hppIotVwbv3r6D8j8O472MoDsBgS4M=&reserved=0

