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1. Maskinoversikt  
 
SAMMENDRAG: 
Sondre Forseth og Berit Brateng har søkt konsesjon på Forset Nedre i Gausdal. Planutvalget 
behandlet søknaden i sak 74/20, men valgte å utsette vedtak i saken. Kommunedirektøren 
hadde tilrådd avslag basert på at søkerne ikke ville tilflytte eiendommen. Planutvalget har 
bedt kommunedirektøren innhente informasjon fra konsesjonssøkerne om et vilkår om 
personlig boplikt kan aksepteres. 
 
Sondre Forseth har odelsrett på nabogarden Sygard Forset og han har bosted med familien 
der. Han har ikke bekreftet at han skal ta over hjemgarden, men har signalisert at han 
sannsynligvis skal overta. Kommunedirektøren har vært i tvil om hvorvidt en kan forskuttere 
at han vil overta hjemgarden og dermed fastslå at dette vil bli en bruksrasjonalisering med to 
av bygdas større garder involvert. I seg selv kan det være en politisk grunn for konsesjons-
avslag, dersom man ønsker en annen eier- og bruksstruktur i kommunen.  
 
Kommunedirektøren mente derimot at bosettingshensynet måtte tillegges vekt og anbefalte 
å avslå søknaden, og at det var tilstrekkelig å legge bosettingshensynet til grunn. 
Konsesjonssøkerne har nå sagt at de ikke vil motsette seg boplikt. De har også opplyst at de 



  
 
 

  
 
 

 

har innrettet seg på Sygard Forset på langsiktig horisont, og at de som grunnlag for sin 
kjøpsfinansiering har basert seg på å leie ut det eneste tilgjengelige bolighuset på Forset 
Nedre. Med disse opplysningene mener kommunedirektøren at det kan fremstå som en 
framtidig bruksrasjonalisering, noe som aktualiserer spørsmålet om ervervet vil tilgodese en 
slik eier- og bruksstruktur som en er tjent med i Gausdal. Det lokalpolitiske handlingsrommet 
omfatter bl.a. å fatte beslutninger som styrer eiendomsutviklingen i en ønsket retning. 
Kommunedirektøren mener at denne skjønnsutøvelsen bør legges til politisk nivå. 
 
Kommunedirektøren har drøftet personlig boplikt på Forset Nedre som vilkår for ervervet. 
Vedtaket i sak 74/20 er fulgt opp og det innstilles på at konsesjon innvilges med vilkår om 
fem års personlig boplikt. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Sondre Forseth og Bente Brateng søker konsesjon på landbrukseiendommen Forset Nedre 
g/bnr 32/1 i Vestre Gausdal. Selger er Olav Gilberg. Administrasjonen utredet konsesjons-
saken og kommunedirektøren la denne fram for behandling i Planutvalget den 27.11.2020. 
Fra saksutredningen gjengis helhetsvurderingen etter konsesjonsloven §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.» 
 
Det henvises for øvrig til saksutredningen i vedlegg nr. 7. 
 
 
Planutvalget fattet så følgende vedtak i PU-sak 74/20: 



  
 
 

  
 
 

 

 
1. Planutvalget vurderer at det kan være nødvendig å sette 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. 
 
Kommunedirektøren beklager at de vedleggene som var opplistet i saksutredningen ikke var 
tilgjengelige verken for utvalgsmedlemmene eller for publikum via kommunens hjemmeside. 
Kommunedirektøren ble ikke kjent med dette før etter at planutvalgsmøtet hadde funnet 
sted. 
 
Brev fra konsesjonssøkerne av 30.11.2020, vedlegg 8: 
Allerede før saksprotokollen var klar for utsendelse mottok kommunen brev fra 
konsesjonssøkerne. I brevet opplyser de at de bor på Sygard Forset og at de ønsker å 
fortsette med det. På Forset Nedre bor det kårfolk med tinglyst borett i det ene huset, og de 
ønsker å leie ut det andre huset for å finansiere deler av det lånet de har tatt opp for å 
betale for garden. De regner ikke med å få noe leieinntekt på den boligen som kårfolket 
bebor de nærmeste 20 årene. De ønsker derfor primært upersonlig boplikt slik at de kan leie 
ut ett bolighus. Med disse leieinntektene har de mulighet til å foreta investeringer i gardens 
driftsapparat. Dersom de pålegges personlig boplikt må de begge ha fulltidsarbeid utenom 
garden for å betjene lån, foreta investeringer osv. De skriver videre at «det betyr ikke at vi 
ikke godtar personlig boplikt, men det vil påføre oss ett årlig inntektstap på i overkant av kr 
100 000,-» 
 
Konsesjonssøkerne skriver i samme brev at de har pusset opp en bolig på Sygard Forset og at 
de har gjort denne til deres hjem. Dersom de må flytte ut av denne boligen vil denne ikke bli 
leid ut ettersom gardens eiere ikke ønsker å leie bort til andre. Det huset vil da bli stående 
tomt og det blir ett hus mindre bebodd i Forset-gardene, enn om de fortsatt kan bo på 
Sygard Forset og leie bort ett hus på Forset Nedre.  
 
Brev til konsesjonssøkerne av 07.12.2020, vedlegg 9 
Kommunen sendte ut melding om vedtak til konsesjonssøkerne den 07.12.2020. I brevet 
følger man også opp vedtaket fra PU den 27.11.2020, men siden dette allerede er besvart av 
konsesjonssøkerne den 30.11.2020 bes det om noen ytterligere presiseringer fra 
konsesjonssøkerne: 
 

1. Er boforholdet på Sygard Forset avtalefestet? 
2. Har konsesjonssøkerne forpliktelser til eier av Sygard Forset på en slik måte at det er 

vanskelig å oppfylle boplikt på Forset Nedre? 
 
Administrasjonen etterspurte svar på disse spørsmålene og svar på om brevet av den 
30.11.2020 er uttømmende i forhold til PU-vedtaket av 27.11.2020, eller om de ønsket å 
komme med ytterligere opplysninger eller merknader. 
Svar fra konsesjonssøkerne av 09.12.2020, vedlegg 10 



  
 
 

  
 
 

 

I svaret opplyses det at de ikke har avtalefestet boforhold på Sygard Forset, de har ingen 
forpliktelser knyttet til eier av Sygard Forset, og de anser brevet av 30.11.2020 som 
uttømmende.  
 
EIENDOMSFAKTA OG LOVHENVISNINGER: 
 
Det henvises til saksutredningen fra PU-sak 74/20 av 27.11.2020 gjengitt i vedlegg nr. 7. 
 
VURDERING: 
Kommunedirektøren ser det ikke som nødvendig å foreta en fullstendig drøfting av 
konsesjonsspørsmålet jf. konsesjonsloven §§ 9-9a. I saksutredningen til PU-sak 74/20 ble det 
konkludert med følgende: 
 

 Hvorvidt Forset-gardene i framtida blir drevet som én eller to driftsenheter vil begge 
alternativer framstå som gode driftsmessige løsninger 

 Erververne anses skikket til å erverve eiendommen 
 Det kommer ikke klart fram av søknaden eller tilhørende korrespondanse hvorvidt 

Sondre Forseth med sikkerhet skal overta hjemgarden Sygard Forset. 
Kommunedirektøren har drøftet den aktualitet at Forset Nedre legges som 
tilleggsareal til Sygard Forset og at det vil være uheldig, både av hensyn til en 
helhetlig ressursforvaltning og til den presendensvirkning som godkjenning av en slik 
løsning ville gitt. Så lenge det er en teoretisk mulighet for at Sondre Forseth ikke vil 
benytte sin odelsrett er det tvil om en kan tillegge dette momentet vekt i saken. 

 Kjøpesummen er på kr 6.250.000. Kjell Skarstad har taksert eiendommen til kr 
8.330.000. Kommunedirektøren har vurdert taksten opp mot konsesjonslovens 
prinsipper om bruksverdivurdering. Ervervet anses å ikke være i strid med hensynet 
til en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling på landbrukseiendommer og kan 
godkjennes.  

 
Denne saken belyser flere viktige aspekter, både med tanke på bosetting og fremtidig 
bruksstruktur i Gausdal. Kommunedirektøren har derfor gitt en innstilling basert på det 
administrative handlingsrommet, men også synliggjort andre alternativer som det politiske 
handlingsrommet gir. Det vil deretter være opp til det politiske skjønn å foreta vurderinger 
mellom alternativene. 
 
Kommunens administrative handlingsrom 
Herunder følger administrasjonens vurdering av saken innenfor lovgrunnlaget. 
 
En har i saksutredningen kommet til at bosettingshensynet bør tillegges avgjørende vekt i 
saken. Det er begrunnet med følgende: 
 



  
 
 

  
 
 

 

 Folketallsutviklingen i Vestre Gausdal er nedadgående. Med en stor del av 
bosettingen knyttet til gardsbruk er det viktig å bruke boplikt som redskap for å 
bremse fraflyttingen i de tilfeller hvor kommunen har denne muligheten.  

 Bosetting og brukerfamiliens tilstedeværelse er viktig for opprettholdelse og 
framtidig utvikling av eiendommen som selvstendig bruk. 

 Bosetting er viktig for ivaretagelse av kulturlandskap, deltagelse i lokalsamfunnet 
m.m. Dette ivaretas bedre ved stabil og fast bofesting enn ved utleie hvor det som 
regel er mer kortsiktige bo-/leieforhold. 

 
Kommunedirektøren tilrådde at Planutvalget skulle avslå konsesjonssøknaden ut fra at 
konsesjonssøkerne hadde opplyst at de ikke hadde til hensikt å bebo Forset Nedre. I 
lignende saker tidligere har administrasjonen ikke gått i dialog med søker om vilkår som ville 
være i direkte motstrid med søknaden, eller søkers egne opplysninger. En har sett det som 
mest riktig å avslå søknaden, med mindre det har vært særlige forhold som har begrunnet 
en upersonlig boplikt. Statsforvalteren i Innlandet har også tilrådd at kommunen håndterer 
slike saker på denne måten. 
 
Planutvalget ønsket i denne saken å legge fram et alternativ for konsesjonssøkerne med at 
personlig boplikt legges om vilkår. Det framgikk ikke av Planutvalgets vedtak hvor lang denne 
boplikten skulle være eller frist for tilflytting. I brev av 30.11.2020 opplyser 
konsesjonssøkerne at de ikke vil motsette seg personlig boplikt, men at de primært ønsker 
upersonlig boplikt. I den videre korrespondansen kommer det fram at de ikke har 
avtalefestet boforhold på Sygard Forset og at de ikke har forpliktelser overfor eier av Sygard 
Forset som gjør det vanskelig å oppfylle personlig boplikt på Forset Nedre.  
 
Den lovbestemte boplikten lyder på fem års boplikt med ett års frist for tilflytting. I skjema 
«Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom», pkt. 19, skal søker besvare om en vil 
forplikte seg til å bosette seg på eiendommen innen ett år og bebo den i minst fem år 
sammenhengende. Ut fra dette har det vært praksis i kommunen med vilkår om fem års 
personlig boplikt med ett års tilflytting, i vedtak om personlig boplikt. 
 
Det er Skattedirektoratet som har ansvaret for å følge opp at vilkårene for bosetting i 
folkeregisterloven kapittel 5 er oppfylt. Kommunen kan ifm. boplikt kun påse at kravet til 
folkeregistrert bostedsadresse er riktig. Det gjør det generelt vanskelig for kommunene å 
følge opp både lovbestemt og vilkårsbestemt boplikt og at ikke boplikten oppfylles kun på 
papiret. Særlig er dette vanskelig når de dette gjelder allerede bor i kommunen.  
 
Spørsmål om personlig eller upersonlig boplikt, eller om en kan oppfylle boplikten ved å 
bebo en annen eiendom, har vært oppe ved enkelte tidligere saker. En har i noen tilfeller 
valgt å la erverver bebo en annen eiendom dersom denne ligger i umiddelbar nærhet til 
ervervseiendommen. Det er i tilfeller hvor erverver allerede eier den eiendommen han/hun 
bebor og i enkelte tilfeller har man også allerede vært under oppfyllelse av lovbestemt 
boplikt. Dette er i saker hvor de øvrige forhold har tilsagt at konsesjon skulle innvilges.  



  
 
 

  
 
 

 

Det har også vært tilfelle at man ved erverv av tilleggseiendom har latt erverver fått oppfylle 
boplikt på den eiendommen han/hun har fra før, selv om det er noe større avstand mellom 
eiendommene. Det har i slike tilfeller ikke vært to fullt drivbare bruk med oppegående 
driftsapparat på begge eiendommene. Det har vært andre forhold ved saken som man med 
konsesjonsvurderingen har tillagt større vekt enn bosettingshensynet. 
 
I denne saken valgte kommunedirektøren i første omgang å legge særlig vekt på 
bosettingshensynet. Det er opplyst at konsesjonssøkerne verken eier eller på annen måte 
formelt sett er bundet til den eiendommen de bebor i dag. Det vil derfor ikke være 
hensiktsmessig å ilegge konsesjonssøkerne personlig boplikt på Sygard Forset ettersom de 
ikke eier denne eiendommen, og har heller ingen leierett der. Personlig boplikt på Sygard 
Forset kan derfor bli vanskelig å oppfylle. Det er derimot ingen hindringer for at de kan flytte 
til Forset Nedre og bebo den eiendommen.  
 
Dersom upersonlig boplikt gis på grunnlag av at konsesjonssøkere bor på Sygard Forset og 
således har kort avstand til å drifte eiendommen Nedre Forset, så har kommunen ingen 
garanti for at denne bosituasjonen vedvarer. I teorien kan eierne av Nedre Forset flytte til en 
annen del av landet uten å bryte den upersonlige boplikten, noe som kan gi uheldige utslag 
for gardsdriften. 
 
Hvordan man finansierer kjøpesummen er i utgangspunktet ikke relevant i 
konsesjonsbehandlingen. Om finansieringen derimot baseres på at gardens ressurser 
forringes, eller at erverver selv ikke fullt ut kan rå over eiendommen, da taler det for at 
søknaden bør avslås. Tinglyst borett er en heftelse som kjøperne var kjent med på 
kjøpstidspunktet. Ved kjøp av en landbrukseiendom bør en imidlertid påregne at det kan 
komme vilkår om boplikt for konsesjon. Det vil derfor være usikkert å delvis basere 
finansieringen på utleie av det eneste tilgjengelige bolighuset på garden. 
Kommunedirektøren mener at en ikke kan vektlegge søkernes finansieringsløsning som 
moment for at upersonlig boplikt kan gis.  
 
I brevet fra konsesjonssøkerne av 30.11.2020 opplyser de at de ønsker å bo på Sygard 
Forset, at de har pusset opp og gjort denne boligen til hjem for familien. Det hevdes at 
dersom de må flytte til Forset Nedre vil dette medføre en ubebodd bolig på Sygard Forset, 
og at de av finansielle årsaker må finne annet lønnet arbeid utenom garden.  
 
Etter en helhetsvurdering gjeldende bosettingshensynet anser kommunedirektøren at en 
konsesjon kan gis med vilkår om personlig boplikt. Dette ut fra at Forset Nedre er av en slik 
størrelse, med tilhørende driftsapparat, at upersonlig boplikt vil vurderes uforsvarlig med 
tanke på at konsesjonssøkerne ikke eier en eiendom fra før i nærheten eller har forpliktende 
boavtaler. Det anses ikke være momenter i saken som tilsier at personlig boplikt ikke kan 
settes som vilkår. 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

Kommunens politiske handlingsrom 
Kommunene er tillagt myndighet for å fatte beslutninger bl.a. etter konsesjonsloven. Det gir 
kommunene også et relativt stort handlingsrom innenfor lovens formål.  
 
Etter den siste korrespondansen med konsesjonssøkerne er det mye som taler for at dette er 
tilsiktet fremtidig bruksrasjonalisering. Melkekvote og dyrkamark på Forset Nedre er leid 
bort til eier av Sygard Forset, og konsesjonssøkerne har innrettet seg for å fortsette å bo på 
Sygard Forset. Kjøpsforutsetningene er basert på at de skal leie bort det eneste tilgjengelige 
bolighuset på Forset Nedre. Det er imidlertid ikke dokumentert at en bruksrasjonalisering vil 
finne sted. Kommunedirektøren anser derfor ikke å ha tilstrekkelig juridisk grunnlag for å 
legge avgjørende vekt på dette momentet innen det administrative handlingsrommet. 
 
Det politiske handlingsrommet er derimot større, både om hvilken bruksutvikling som 
ønskes i kommunen, og hva det skal bety for denne saken og for senere saker.  
 
Dette kan gi følgende alternativer i saken: 
 

a. Innvilge konsesjon uten vilkår 
Konsesjon uten vilkår gir ingen føringer for boplikt, og kommunen står uten mulighet for å 
følge opp en ev. manglende bosetting. Erververne vil stå fritt i valget om bosted, både med 
tanke på leieinntekter eller om garden skal stå med ett tomt hus. Dersom erververne flytter 
langt unna, vil de fortsatt inneha driveplikt for dyrka mark noe som kan besørges gjennom 
jordleie. Staten har imidlertid vært tydelige i sine retningslinjer på at pleie av kulturlandskap 
og skjøtsel av gardsområder er avhengig av nærvær av eier. 
 
Dersom konsesjon gis uten vilkår i denne saken, med en gard på betydelig størrelse og 
driftsapparat, vil det være en ny politisk praksis for konsesjonssaker i Gausdal. Dette vil 
kunne gi presedens i lignende saker.   
 

b. Innvilge konsesjon med upersonlig boplikt 
Konsesjon kan innvilges med vilkår om upersonlig eller personlig boplikt. Som drøftet i saken 
vil et vilkår om upersonlig boplikt sørge for at noen bebor garden, men at det ikke er eier. 
Utfordringen med dette er at kommunen ikke har gode muligheter for oppfølging av 
upersonlig boplikt, samt at det ikke er garanti for at eier av garden bor nært og kan følge opp 
bl.a. kulturlandskapspleie som ikke inngår i jordleie. 
 
Vilkår om upersonlig boplikt på en gard med denne størrelse og driftsapparat, samt at 
konsesjonssøkere ikke eier egen eiendom, vil være ny politisk praksis for konsesjonssaker i 
Gausdal. Dette vil kunne gi presedens for lignende saker. 
 

c. Innvilge konsesjon med personlig boplikt 
Dette er administrasjonens innstilling og det henvises til vurderingen i saken. Innstillingen 
anses å være i tråd med tidligere politisk praksis for konsesjonssaker i Gausdal. 
 



  
 
 

  
 
 

 

d. Avslå søknaden om konsesjon 
Konsesjon kan avslås med henvisning til vurdering av ønsket eier- og bruksutvikling i 
Gausdal. Ved erverv av Forset Nedre vil en fremtidig overtakelse av Sygard Forset gi en 
bruksrasjonalisering av to store og fullverdige bruk i Gausdal. Det er ikke gitt at denne 
bruksrasjonaliseringen vil skje, men det er en klar sannsynlighetsovervekt. Forset Nedre har 
vært drevet som en selvstendig driftsenhet fram til nå og har ressursgrunnlag til å fortsatt 
kunne utgjøre et selvstendig drivverdig bruk. Strukturrasjonaliseringen i landbruket har 
kommet langt, og spørsmålet er om det er nødvendig å slå så store enheter sammen for å få 
til en livskraftig enhet, eller om gardene bør bestå hver for seg. I avveiningene mellom 
robuste og rasjonelle bruk opp mot en mer variert bruksstruktur, kan det være nødvendig å 
begrense denne strukturrasjonaliseringen. Det er også viktig å sikre adgangen til at flere kan 
kjøpe drivverdige gardsbruk i Gausdal.   
 
Det å avslå konsesjonssøknaden vil være retningsgivende for fremtidige konsesjonssaker 
gjeldende sammenslåing av større bruk i Gausdal.  
 
Kommunedirektøren mener disse alternativene utgjør bredden i det politiske 
handlingsrommet vedrørende gjeldende sak.  
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende vedtak: 
 

 Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges søknad fra Sondre Forseth 
og Berit Brateng om konsesjon på erverv av g/bnr 32/1 i Gausdal 

 Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår at konsesjonssøkerne 
tilflytter eiendommen innen ett år etter overtagelse og tar denne som sin reelle bolig 
i fem år 

 Den avtalte kjøpesummen godkjennes  
 
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 Statsforvalteren i Innlandet som er klageinstans. En evt. klage sendes 
Gausdal kommune. 


