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Brev vedrørende behandling av søknad om konsesjon G/BNR 32/1 i Gausdal kommune 
 
I planutvalgsmøte 27.11.2020 ble det vedtatt at behandling av vår søknad om konsesjon utsettes 
fordi det skulle undersøkes om konsesjonssøkerne er villige til å godta boplikt. På bakgrunn av denne 
avgjørelsen har vi gjort oss noen tanker som gjør at vi har valgt å forfatte dette brevet. 
 
Vi vil først sette spørsmål ved hvordan saken ble framlagt for planutvalget. Vi kan ikke se at hverken 
konsesjonssøknaden med vedlegg skrevet av Sondre og Berit, takst av landbrukseiendom, takst på 
maskiner eller e-post-utveksling med landbrukskontoret var vedlagt sakspapirene til planutvalget. 
Fordi disse dokumentene ikke var gjort tilgjengelig for politikerne i planutvalgsmøtet, var det kun 
landbrukskontorets saksutredning som ble grunnlag for videre saksbehandling og avgjørelsen om å 
utsette saken. 
  
I vår søknad om konsesjon skrev vi at vi per dags dato bor i kårboligen på Sygard Forseth og at vi i 
utgangspunktet ønsker å fortsette med dette. På Forseth Nedre bor det i dag kårfolk med tinglyst 
borett i det ene huset. Det andre huset ønsker vi å leie ut for å finansiere deler av lånet vi må ta opp i 
forbindelse med kjøp av Forseth Nedre. Fordi kårfolket er relativt unge og har tinglyst borett, vil vi 
ikke få noen sannsynlig leieinntekt på boligen de bor i de neste 20 årene. På grunn av tilstanden til 
driftsapparatet på Forseth Nedre ønsker vi i utgangspunktet upersonlig boplikt, slik at vi kan leie ut 
ett av bolighusene på gården. Eventuell leieinntekt vil gjøre at vi kan ha rom til å foreta nødvendige 
investeringer i driftsapparatet. Inntekten på gården slik den er i dag er begrenset. Dersom vi pålegges 
personlig boplikt, vil det føre til at vi begge bør ha fulltidsarbeid utenom gårdsdriften dersom vi skal 
betjene lån, anskaffe besetning og maskiner og ruste opp driftsapparatet slik vi ønsker. Upersonlig 
boplikt er vårt ønske. Det betyr ikke at vi ikke godtar personlig boplikt, men det vil påføre oss ett årlig 
inntektstap på i overkant av kr 100.000,-. Det er altså på ingen måte i vår interesse at bolighuset blir 
stående ubebodd. 
 
Vi bor i dag på Sygard Forseth i en bolig som vi nylig har pusset opp og gjort til et hjem for vår familie. 
Eiendommene grenser til hverandre og avstanden fra vårt hjem til driftssenteret på Forseth Nedre er 
500m. Dette tilsvarer 1 minutt med bil, eller 6 minutters gange, noe vi anser som ubetydelig. Huset vi 
bor i i dag vil ikke bli utleid til andre dersom vi må flytte ut, da eierne ikke ønsker å leie huset ut til 
fremmede. Dersom vi i stedet pålegges upersonlig boplikt vil dette føre til lys i flere hus i Forset, noe 
som ble poengtert som viktig i saksfremlegget fra landbrukskontoret. Vi anser bolighuset på Forseth 
Nedre som attraktivt på leiemarkedet, med butikk, kollektivtransport, skoler og barnehage i 
gangavstand. 
 
Det poengteres også i saksfremlegget fra landbrukskontoret at behovet for pleie av kulturlandskap 
taler for at vi bør pålegges personlig boplikt på Forseth Nedre. Alle beiter er bortleid, og pleies 
dermed av leietaker. Når det gjelder hage og veikanter på Nedre Forseth, holdes dette i dag i hevd av 
kårfolket, noe de også vil fortsette med. Dersom eventuelle leietakere ønsker å ha ansvar for en del 
av hagen selv, skal de selvsagt få lov til det. Kulturlandskapet på og rundt tunet vil dermed være godt 
ivaretatt, også ved upersonlig boplikt. 
 
Vi håper at dere vil vurdere søknaden vår i lys av opplysningene vi har kommet med, og håper på 
positivt resultat. Vi anmoder at dette dokumentet blir vedlagt saken under videre behandling. 

Mvh Sondre Forseth og Berit Brateng


