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G/BNR 32/1 I GAUSDAL KOMMUNE – MELDING OM VEDTAK MM 
SØKNAD OM KONSESJON  
 
 
Planutvalgets behandling 
Saken ble behandlet i Planutvalget den 27.11.2020, saknr. 74/20.  
 
Det ble fattet følgende vedtak: 

1. Planutvalget vurderer at det kan være nødvendig å stille vilkår om personlig boplikt. 
Kommunedirektøren bes om å innhente konsesjonssøkers uttalelse på dette og gjøre 
en ny vurdering i saken 

2. Saken utsettes for avklaring jfr. Punkt 1 

Utskrift av saken følger vedlagt. 
 
Iht. kommunens kalender for politiske møter er neste møte i planutvalget berammet til 12. 
februar 2021. Vi har nå fått signaler om at det kan bli satt opp et ekstra møte i janura. Vi tar 
sikte på å legge saken fram til ny behandling i det første møtet som kommer. 
 
Vi beklager at saken ble lagt fram for planutvalget uten at opplistede vedlegg var 
tilgjengelige, verken for planutvalget eller for publikum via kommunens hjemmeside. At 
disse vedleggene ikke var tilgjengelige ble ikke kjent for oss på landbrukskontoret eller for 
kommunens politiske sekretariat før etter at saken var behandlet av planutvalget.  
 
Kommunen vil gå gjennom rutinene for håndtering av vedlegg i politiske saker, for å sikre at 
alle saksdokumenter er med ved utsendelse.  
 



 
Planutvalget har bedt kommunedirektøren om å innhente konsesjonssøkernes uttalelse om 
et eventuelt konsesjonsvilkår om personlig boplikt. Det er i planutvalgets vedtak ikke 
nærmere beskrevet hva bopliktens innhold skal være, verken i tidsrom, frist for tilflytting 
eller på hvilken måte den personlige boplikten skal oppfylles.  
 
I alminnelighet vil et vilkår om personlig boplikt gjelde for fem år med ett års frist for 
tilflytting. Videre vil den personlige boplikten måtte oppfylles på den eiendommen som 
erverves, med mindre noe annet klart framgår av vedtaket. I enkelte lignende saker har 
kommunene latt konsesjonssøker oppfylle personlig boplikt på en annen eiendom enn den 
som erverves. Det er i hovedsak tilfeller der annen bolig ligger i umiddelbar nærhet til 
eiendommen som erverves og at vedkommende har en eiermessig tilknytning til den 
aktuelle boligen.   
  
I brevet av 30.11.20 har dere, ut fra deres situasjon og interesser i saken, drøftet virkningen 
av personlig boplikt gitt at denne skal oppfylles på Forset Nedre. Dere har opplyst at dere har 
innrettet dere i den ene av bygningene på Sygard Forset og tatt denne boligen som deres 
nåværende og framtidige hjem. Det vil være av interesse for saken hvorvidt dette 
boforholdet er avtalefestet og/eller om dere på noe vis har forpliktelser knyttet til eier av 
garden som gjør det vanskelig å oppfylle boplikt på Forset Nedre. 
 
Vi ønsker en snarlig tilbakemelding av om brevet fra dere av 30.11.2020 er uttømmende i 
forhold til planutvalgets vedtak av 27.11.2020, eller om dere ønsker å komme med 
ytterligere opplysninger eller merknader på bakgrunn av dette brevet. 
 
  
 
 
Med vennlig hilsen 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen 
 
 
 
Marie Skavnes      Geir Halvor Vedum 
Enhetsleder      Jordbruksrådgiver 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent etter våre rutiner, og sendes uten signatur. 
 
 
 


