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SAMMENDRAG: 
Sondre Forseth og Berit Brateng søker konsesjon på Forset Nedre i Vestre Gausdal. De bor på 
Sondre sin farsgard Sygard Forset og ønsker å fortsatt bo der. Kommunen har fått opplyst at 
de skal drive Forset Nedre enten som eget bruk eller i form av samdrift med Sondre Forset sin 
far Eystein Forset. Det er videre opplyst at Sondre mest sannsynlig skal overta Sygard Forset.  
 
Kommunedirektøren har vurdert konsesjonssøknaden og i saksutredningen lagt størst vekt på 
bosettingshensynet. I vurderingen har man kommet til at Forset Nedre bør bebos av sin eier, 
dette ut fra hensynet til langsiktig forvaltning av garden og at eiendommen skal kunne bestå 
som en drivverdig enhet inn i framtida. Så lenge det ikke er bekreftet at Sondre skal overta 
Sygard Forset er kommunedirektøren i tvil om en bør vurdere og vektlegge konsekvensen av 
en eventuell framtidig sammenslåing av disse to gardene.  
 
Etter en helhetsvurdering av drøftingsmomentene etter konsesjonsloven § 9 er 
kommunedirektøren kommet til at samfunnsinteressene best blir ivaretatt om søknaden avslås. 
Dette ut fra hensynet til at garden bør bebos av sin eier, og at en ved å avslå søknaden kan 
oppnå at garden selges til noen som ønsker å ta garden som sitt fast bosted og drive den som 
selvstendig enhet.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 



  
 
 

  
 
 

 

 
Sondre Forseth og Bente Brateng søker konsesjon på landbrukseiendommen Forset Nedre 
g/bnr 32/1 i Vestre Gausdal. Selger er Olav Gilberg som selv overtok garden med skjøte 
tinglyst 08.02.2018. Han er p.t. bosatt på Rena i Østerdalen.  
 
Formålet med ervervet er å drive garden med husdyr, gras- og kornproduksjon. Fra søknaden 
kan refereres følgende opplysninger: 
 

 Konsesjonssøkerne er begge 28 år og har agronomutdanning. Sondre Forseth har også 
en bachelorgrad i landbruksteknikk. 

 Sondre Forseth er oppvokst på Sygard Forset g/bnr 34/1 hvor de nå bor. De ønsker 
fortsatt å bo der. 

 Sondre Forseth er sønn av Eystein og Bodil Forseth. De eier, driver og bor på Sygard 
Forset. 

 På Forset nedre er det to bolighus. I kårboligen har dagens kårfolk tinglyst borett i sin 
levetid. Våningshuset er planlagt leid bort. 

 Drifta på garden er i følge søknaden nedlagt. Jord og melkekvote opplyses å være 
bortleid til Eystein Forseth. 

 De siste dyrene av besetningen er planlagt solgt innen utgangen av 2020. 
 Bolighusene er i bra forfatning. 
 Fjøset er et båsfjøs som har behov for vedlikehold og fornying, bl.a. for å 

imøtekomme løsdriftskravet fra 2034. 
 Konsesjonssøkerne ønsker i første omgang å ta i bruk fem oksebinger i fjøset, på 

lengre sikt bygge om fjøset til et rent ungdyrfjøs. 
 Framtidig drift på Forset Nedre kan være enten  

a) Ta tilbake nok jord til å ha egen husdyrproduksjon på Forset nedre 
b) Konvertere jord- og kvoteleie til samdrift med Sygard Forset. Dette anses av 

konsesjonssøkerne som den beste løsningen ut fra bl.a. at 
driftsapparat/maskinpark på Forset Nedre er manglende (solgt mm) 

 
Den avtalte kjøpesummen er kr. 6.500.000. De samlede verdier som overdras er kr 8.709.250, 
inkl. maskiner og aksjer/andeler.  
 
I brev til konsesjonssøkerne av 11.11.2020 har kommunen bedt om en nærmere beskrivelse 
av planene for ervervet, dette i sammenheng med at Sondre Forseth har odelsrett til 
nabogarden Sygard Forset. Spørsmålet er begrunnet med at dersom Sondre Forseth i framtida 
skal overta hjemgarden, så kan det ha betydning for konsesjonsspørsmålet. Brevet ble besvart 
raskt og de har opplyst at Sondre Forseth mest sannsynlig skal overta hjemgarden når 
foreldrene pensjonerer seg. Det opplyses også at Sondre Forseth i så fall vil overta 
hjemgarden alene mens de er sammen om å kjøpe Forset Nedre.  
 
Kommunedirektøren bemerker at nåværende eier av Forset Nedre, Olav Gilberg, har boplikt 
på Forset Nedre. Han har ikke søkt eller fått lempelser i den lovbestemte boplikten jf. 
konsesjonsloven § 5 annet ledd. Kommunen har heller ikke mottatt kopi av kontrakt for utleie 
av jord. Den som oppfyller driveplikten ved bortleie plikter iht. jordloven § 8 annet ledd å 
sende kopi av kontrakt til kommunen.  



  
 
 

  
 
 

 

   
 
FAKTA OM EIENDOMMEN: 

 
Ifm. salget er eiendommen taksert av Kjell Skarstad til kr 8.330.000. Garden består av bl.a. 
følgende: 
 
230 daa fulldyrket jord av svært god jordkvalitet, 101 daa innmarksbeite hvorav halvparten er 
på setra ved Torttjønnlia, 1644 daa produktiv skog, hvorav 1138 daa på høy bonitet. Det er 
melkekvote på ca. 100 tonn. 
 
Bebyggelsen består av følgende: 
 

 Våningshus med grunnflate 195 m2 over to etasjer, oppført 1820, restaurert 1989 
 Kårbolig med grunnflate 105 m2 over to etasjer, oppført 1787, resturert 1986 
 Driftsbygning fra 1980, 1987 og 2008. Melkekufjøs med 36 båsplasser, 

rørmelkeanlegg, rister og gjødselkjeller under hele fjøsdelen. Det er to 
ungdyravdelinger. Det er tårnsilo med fylltømmer 

 Redskapshus på 200 m2 med verksteddel på 60 m2 
 Dobbel bilgarasje på 98 m2 fra 2008 
 Redskapshus på 170 m2 fra 2015     
 Stabbur på 100 m2 (forfallent) 
 Gammelt laftet fjøs på 400 m2 (forfallent) 

 
Setra på Tortjønnlia består av følgende bebyggelse: 
 

 Seterhus på 100 m2 fra 1900, laftet 
 Vinterstue på 28 m2, laftet 
 Gammelt seterfjøs på 196 m2 (forfallent) 

 
Med Mjødokka er det fiskebu og båtnaust. 
 
Andre aktivum: 
 

 18 andeler i Augga viltlag.  
 Fiskerett i Gausdal bruksrettslag 
 8 festetomter  

 
Med handelen følger også andeler i Gausdal Bruvoll SA og Glommen Mjøsen Skog SA. 
 
LOVGRUNNLAGET: 
 
Konsesjonsloven  



  
 
 

  
 
 

 

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 
 
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.  
 
Iht. rundskriv M-3/2017 fra Landbruks- og matdepartementet skal en ved 
konsesjonsvurderingen ta utgangspunkt i søkers formål med ervervet. Dette formålet skal 
vurderes i forhold til hvilke samfunnsinteresser som gjør seg gjeldende i saken. Hvorvidt en 
konsesjonssøknad skal innvilges eller ikke beror på en individuell og konkret vurdering. 
Ingen har krav på få konsesjon, men konsesjon skal gis med mindre det saklig grunn til å 
avslå. 
 
 
 
 
 
Jordloven 
Kommunedirektøren vil infomere om jordlovens delingsbestemmelse og reglene rundt hva en 
i jordlovens forstand regner som en driftsenhet.  

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


  
 
 

  
 
 

 

 
Jordloven § 12 første ledd sier følgende: 
Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast 
av departementet. Det same gjeld forpaktning, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til 
del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år og ikkje kan seiast opp av eigaren 
(utleigaren). Med eigedom meiner ein óg rettar som ligg til eigedomen og part i sameie.  
 
§ 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 den som eier to landbrukseiendommer i jordlovens forstand eier én 
driftsenhet. Denne driftsenheten kan ikke splittes uten samtykke fra kommunen. 
Sammenslåingen er en juridisk konsekvens av å etablere eierskap til flere 
landbrukseiendommer. Det er tilstrekkelig å kun eie en ideell andel av en eiendom. Det er en 
forutsetning for denne bestemmelsen at eiendommene er egnet for å bli drevet sammen og 
ikke har kommet på samme eierhånd ved en tilfeldighet.  
 
 
VURDERING: 
 
I det følgende vil kommunedirektøren vurdere konsesjonsspørsmålet ut fra de fire momentene 
som det iht. §9 skal legges særlig vekt på. 
 

1. Bosettingen i området 
Iht. §9, første ledd skal det legges særlig vekt på bosettingshensyn i konsesjonsbehandlingen. 
Det innebærer at det må avklares om bosettingshensynet gjør seg gjeldende i det aktuelle 
området og med hvilken tyngde. Det må tas stilling til om det er nedgang, eller fare for 
nedgang, i folktallet i denne delen av kommunen. Bosettingshensynet kan bl.a. tilsi at 
søknaden avslås, eller at det i konsesjonssmeddelelsen stilles vilkår om boplikt. I så fall 
kommer §11 til anvendelse. 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 odelsberettiget kan overta 
eiendommen konsesjonsfritt ved å tilflytte eiendommen innen ett år og selv bebo den i 
minimum fem år (lovbestemt boplikt).   
 
Folketallsutvikling 
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. 
Forset er ett av sentrumsområdene i kommunen hvor det har vært lagt til rette for 
boligbygging. I selve Forset sentrum er det trolig ikke nedgang i folketallet, me ser en på 



  
 
 

  
 
 

 

Vestre Gausdal er nok bildet noe annerledes. En har sett det som viktig å holde på boplikten i 
denne delen av kommunen for å bremse fraflyttingen. Det er mange landbrukseiendommer i 
denne delen av kommunen og det er derfor viktig å bruke boplikt som redskap der en har 
muligheter til det. Det taler for at det bør være boplikt på denne eiendommen.  
 
Forsetgardene ligger praktisk talt i Forset sentrum. Eiendommen står oppført i gjeldende 
forskrift om konsesjonsplikt for bebygd eiendom.  
 
Forvaltning av eiendommen i et langsiktig perspektiv 
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.  
 
Garden har vært drevet som fulltids arbeidsplass inntil nylig. Det ble levert melk sist gang i 
desember 2019. Melkekvoten er leid bort til nabogarden Sygard Forset. Eiendommen ligger i 
et område med særs god jordkvalitet. Jordvegen har god arrondering og anses lettdrevet. 
Garden ligger sørvendt med gode klimatiske vekstvilkår. Med sin nære beliggenhet til 
fylkesvegen gjennom bygda, til Forset sentrum og kommunesenteret Segalstad Bru, ligger det 
også vel til rette for utvikling av nye gardsbaserte næringer. Det er mange forhold som hver 
for seg og samlet taler for at dette er en driftsenhet som har gode forutsetninger for fortsatt 
drift.  
 
At både jord og melkekvote er bortleid tilsier imidlertid at ny eier ikke selv kan disponere 
disse ressursene før avtalene er utløpt. Etter loven kan ikke løpetid for slike avtaler gå utover 
10 år uten forutgående samtykke fra kommune (ref. jordloven § 12). Kommunen er ikke kjent 
med innholdet i disse avtalene og legger derfor til grunn at det innen 10 år er full adgang for 
gardens eier å selv ta jord og melkekvote tilbake.  
 
For opprettholdelse og framtidig utvikling av eiendommen som selvstendig bruk er det 
vesentlig med brukerens og brukerfamiliens stedlige tilværelse. Dette handler både om 
sikkerhet for stabilitet i daglig drift, for den løpende beredskapen på garden og for 
ivaretagelse av rettigheter og plikter overfor omgivelsene. Kommunedirektøren mener det 
med tyngde taler for å oppstille vilkår om personlig boplikt.  
 
Kulturlandskapet og lokalsamfunnet 
Konsesjonssøkerne opplyser om at de bor på nabogarden Sygard Forset og har som intensjon 
å fortsette med det. De planlegger å leie bort den ene av bygningene på garden mens dagens 
kårfolk skal ha borett i den andre bygningen.  
 
Kommunedirektøren mener at om eier selv bor på garden vil det på en bedre måte vil ivareta 
kulturlandskapet enn om bolighusene leies bort. Kulturlandskapet holdes best i hevd når 
mennesket er i og i pakt med landskapet, noe som har nær sammenheng med at eier er tilstede 
på eiendommen. Det er derfor best at en gard som Forset Nedre blir bebodd av eierne. Det vil 
erfaringsvis også gi større deltagelse i lokalsamfunnet ved at denne boformen som regel er 
mer stabil enn om bolighusene leies bort.   
 



  
 
 

  
 
 

 

Samlet vurdering av spørsmålet om boplikt: 
Forset Nedre er en gard som både ut fra beliggenhet, ressursgrunnlag og driftsforhold tilsier at 
den kan og bør drives i framtida. Konsesjonssøkerne har ikke til intensjon å bebo garden, men 
vil bo på hjemgarden til Sondre Forset. En har imidlertid ingen garanti for at de framover vil 
bo på den garden.  
 
For en tid framover vil tidligere eier bebo eiendommen som en del av kåravtalen. Den andre 
bygningen vil bli utleid. Dette vil på kort sikt være tilfredsstillende i forhold til å holde «lys i 
vinduene» og liv på tunet. En kunne således løst spørsmålet om bosetting med upersonlig 
boplikt så lenge konsesjonssøkerne selv bor på naboeiendommen eller i nærområdet. 
Kommunedirektøren mener likevel dette er en dårlig løsning for garden i det lange løp. En 
gard som over tid ikke blir bebodd av sin eier står i fare for å gå i avviklingsmodus. Langvarig 
utleie av bygningene vil sette sitt preg på garden, og særlig gjelder dette selve bygningene og 
tunet. En bør etter kommunedirektørens syn enten forlange personlig boplikt eller å avslå 
søknaden.  
 
I enkelte andre saker har kommunen løst bopliktsspørsmålet ved at erververne har bodd på en 
annen eiendom i umiddelbar nærhet eller på en annen landbrukseiendom. I slike tilfeller har 
konsesjonssøkerne enten bodd på en adresse i direkte tilknytning til garden, eller at de har eid, 
drevet og bebodd en annen landbrukseiendom. I dette tilfellet har ikke konsesjonssøkerne 
eiertilknytning på annen eiendom. De oppfyller heller ikke bofunksjonen på en annen 
landbrukseiendom da Sygard Forset bebos av gardens eier. Ut fra faktum i saken er det ingen 
grunn for at de ikke kan flytte til eiendommen.  
 

2. 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.  
 
Konsesjonssøkerne har skissert to alternativer for framtidig drift. Enten ved helt eller delvis ta 
dyrkamarka tilbake og ha husdyr i et begrenset omfang, evt. at det inngås samdrift med 
Sygard Forset slik at disse virksomheten på disse to gardene organiseres i ett felles foretak. 
Begge disse alternativene framstår som gode mht. driftsmessig løsning.  
 

3. Erververnes skikkethet 
Konsesjonssøkerne er godt kjente med gardsdrift fra før. Sondre Forseth er agronom og har 
bachelor-grad i landbruksteknikk. Berit Brateng er agronomutdannet. Erververnes 
kompetanse anses å være i orden. 
 

4. Helhetlig ressursforvaltning  
I konsesjonslovens formålsparagraf §1 heter det at en skal oppnå «slike eier- og bruksforhold 
som er mest gagnlige for samfunnet». Hva som er mest gagnlig i hvert enkelt tilfelle vil bero 
på en individuell vurdering. Vesentlig i vurderingen står bl.a. gardens ressurser og 
beskaffenheter, erververs formål og samfunnsutviklingen i det aktuelle området.  
 



  
 
 

  
 
 

 

En har tidligere i saken ment at Forset Nedre er en gard hvor det er gode forutsetninger for 
drift framover. I forrige generasjon var eiendommen eid av to søskenbarn som hadde garden 
som felles arbeidsplass og inntektskilde. Kommunedirektøren mener det ikke uten videre er 
tjenlig for samfunnet om en gard av slik størrelse og med slike ressureser skulle aktualiseres 
som tilleggsareal.   
 
Sondre Forseth er odelsberettiget til nabogarden Sygard Forset og har signalisert at han trolig 
skal overta denne garden. Om situasjonen hadde vært slik at han eide Sygard Forset og 
ervervet Forset Nedre som tilleggsareal, da ville kommunedirektøren tatt en nærmere 
drøftelse av dette med erverv av tilleggsarealer, bruksrasjonalisering og ønsket 
bruksutvikling. Det henvises til jordlovens delingsbestemmelse; Det følger en juridisk 
konsekvens ved å etablere eierskap til flere grunneiendommer som kan brukes til 
landbruksformål, da blir eiendommene sammenslått til en landbrukseiendom.  
Det ville da vært sentralt i vurderingen om en i Gausdal ville sett seg tjent med at to så store 
garder, som disse Forsetgardene, hadde blitt slått sammen til én - og hvilken 
presedensvirkning det ville gitt for senere saker.  
 
I søknaden og i etterfølgende e-post har Sondre Forset verken bekreftet eller avkreftet at han 
skal overta odelsgarden. Det er dermed en teoretisk mulighet for at han ikke skal overta 
Sygard Forset. Siden en ikke kan fastslå at ervervet vil innebære en brukssammenslåing er 
kommunedirektøren defor i tvil om dette med en framtidig brukssamenslåing kan tillegges 
vekt ved konsesjonsspørsmålet.  
 
Helhetsvurdering etter §9: 
Kommunedirektøren mener Forset Nedre er en gard som bør bebos og drives av gardens eier. 
Faktum i saken er at konsesjonssøkerne ikke ønsker å bo på garden. De har heller ikke 
bekreftet eller avkreftet eller på annen måte dokumentert hvordan forholdet mellom gardene 
Sygard Forset og Forset Nedre blir i framtida. Hadde de eid den ene garden fra før ville trolig 
kommunedirektøren frarådet konsesjon ut fra hensynet til en tjenlig bruksutvikling og at disse 
gardene er såpass store og ressurssterke at de hver for seg burde være selvstendige bruk. Så 
lenge det er en teoretisk mulighet for at denne brukssammenslåingen ikke vil skje, er 
kommunedirektøren i tvil om dette momentet kan tillegges vekt i konsesjonsvurderingen. 
 
Det faktum at de ikke ønsker å bo på garden, uten at det er nærmere begrunnet hvorfor, mener 
kommunedirektøren bør tillegges avgjørende vekt. Kommunedirektøren mener det ikke er 
riktig å legge boplikt som vilkår iht. § 11 siden det så klart av søknaden framgår at de ikke har 
til hensikt å bo på eiendommen. Det er heller ikke ønskelig å bruke upersonlig boplikt på 
Forset Nedre, dette ut fra at garden er best tjent med at eier selv bebor og driver garden.  
 
Etter en helhetsvurdering av de momentene som det iht. §9 skal legges særlig vekt på, er 
kommunedirektøren kommet til at bosettingshensynet er det momentet som bør tillegges 
sterkest vekt i saken og at søknaden bør avslås. På den måten kan garden bli solgt til noen 
som faktisk ønsker å bebo og drive egen gard og at denne garden kan forbli en selvstendig 
driftsenhet med brukers stedlige tilværelse. 
 
Priskontroll jf. §9a 



  
 
 

  
 
 

 

Iht. konsesjonsloven § 9a gjennomføres priskontroll ved søknad om konsesjon på erverv av 
bebygd eiendom med mer enn 35 daa dyrket mark eller 500 daa produktiv skog. Etter forskrift 
er innslagspunktet for priskontroll for bebygd eiendom kr 3,5 mill. 
 
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. 
 
Kjell Skarstad har taksert garden ifm. salget og kommet til en antatt verdi til ca. 8,3 mill. 
Samlet verdioverføring er ca. 8,9 mill. Avtalt kjøpesum er 6,5 mill. Det er dermed avtalt en 
underpris på over 2,2 mill. Kommunedirektøren har gått gjennom taksten til Skarstad og er av 
den klare oppfatning at konsesjonslovens prinsipp om bruksverdiberegninger er fulgt. Med så 
stort avvik mellom avkastningsverdi og kjøpesum ser kommunedirektøren det som 
unødvendig å gå nærmere inn i kjøpesummen.    
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende vedtak: 
 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 avslås søknad fra Sondre Forseth og Berit 
Brateng om konsesjon på erverv av g/bnr 32/1 i Gausdal. Det henvises til saksutredningen. 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Iht. forvaltningslovens bestemmelser i kap IV er 
det tre ukers klagefrist på vedtaket. Fristen løper fra tidspunkt for at melding om vedtak er 
mottatt. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans. En evt. klage sendes 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen 
 


