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G/BNR 43/1 SØNSTHAGE, SØKNAD OM UTSETTELSE AV FRIST FOR 
TILFLYTTING 
SØKER: HILDE RØDUM  
 
Vedlegg:  
-Søknad om utsettelse av boplikt/konsesjon på Synsthågå 431 i Bødal fra Hilde Rødum, datert 
4. januar 2019. 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
-Egenerklæring om konsesjonsfrihet fra Hilde Rødum, datert 27.12.2017. 
 
SAMMENDRAG: 
Hilde Rødum søker om utsatt tilflyttingsfrist på Sønsthage i 5 år fra 1. februar 2019 
grunnet en føderådskontrakt som gjør at våningshuset er bebodd.  Sønsthage ble fradelt 
Børkhage i november 2017, der en begrunnelse for delingen var at det vil føre til økt 
bosetting. Søknaden anbefales innvilget med en avgrensning til 3 års tilflyttingsfrist.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Rådmannen viser til søknad datert 4. januar 2019 med søknad om utsetting av frist for 
tilflytting av Sønsthage g/bnr 43/1 i Gausdal kommune. Det søkes om en fristutsettelse fem år 
regnet fra 1. februar 2019.   
  
Søknaden er begrunnet med at det foreligger en føderådskontrakt til tidligere eier Pål 
Bjerkhage (89) med borett i våningshuset så lenge han kan bo der.  Det opplyses at eier og 
samboer for tiden bor i Auggedalen og pendler til og fra gården for daglig stell av husdyrene. I 
lammesesongen overnatter de på naboeiendommen hos søkers foreldre.  
 
Det opplyses om at våningshuset på garden ikke har mulighet for å romme to familier. Det er 
klare mål om å bosette seg på garden så snart forholdene ligger til rette for det. Utskrift av 
grunnboken for g/bnr 43/1 viser at det den 10.01.2008 ble tinglyst en borett på eiendommen 
for Pål Bjerkhage, der han gis rett til å disponere eldhuset.  
 
Søker opplyser videre om eiendommens drift med et sauehold på 45 – 50 vinterfora sauer med 
tilhørende drift og fôrproduksjon som opplysning i forhold til driveplikt.   
 



  
 
 

  
 
 

 

Søker leverte egenerklæring om konsesjonsfrihet, registrert i kommunen den 19. januar 2018. I 
erklæringen har søker dokumentert at ho kjenner til at konsesjonsfrihet for erverv av 
eiendommen betinger at ho tilflytter eiendommen innen ett år og bebor den i minst 5år. 
Konsesjonssøker er datter av tidligere eier, som bor på nabogarden Børkhage. 
Konsesjonssøker bor nå på eiendommen g/bnr 18/15 i Auggedalen som ligger 14 km unna 
Sønsthage.  
 
I brev til landbrukskontoret vdr. saken den 11.10.2017 gis det tydelig uttrykk fra eierne om at 
det bør tillates deling for at deres datter Hilde skal få bosette seg på eiendommen. «Vi har et 
oppriktig ønske om at vår datter Hilde skal få overta, drive og bosette seg på Synsthågå- og 
når garden klart er stor nok til selvstendig drift – ser vi ingen grunn for å nekte dette.» 
Garden Sønsthage ble tillat fradelt Børkhage i planutvalget i Gausdal kommune den 
17.11.2017.  
 
Vedtaket i planutvalget var: 
 
Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra Anne 
Bjerkhage Rødum og Helge Rødum om å dele eiendommene g/bnr 43/1 Børkhage og 45/1 
Sønstehage, slik at disse blir selvstendige driftsenheter hver for seg. Denne delingen vil gi 
mulighet for unge personer til å satse, starte opp og i etablere seg i landbruket, og det vil 
styrke bosettingen i en del av Gausdal med lav bosetting. 
 
 
VURDERING: 
Søker leverte egenerklæring om konsesjonsfrihet fordi ho var i slekt med selger, da ho overtok 
Bjerkhage. Søker var klar over at konsesjonsfriheten er avhengig av at ho selv bosetter seg på 
eiendommen innen ett år og bebor den i minst 5 år, jf. konsesjonsloven § 5 første ledd pkt. 1. 
Siden ho ikke har bosatt seg på eiendommen innen ett år etter overtakelse, søker ho nå 
konsesjon.  
 
Saken skal vurderes etter konsesjonsloven av 28.11.03 sine bestemmelser.  
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.  
 
Forhold som er av betydning for om konsesjon skal gis, er regulert i konsesjonsloven § 9: Ved 
avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruks-
formål skal det til fordel for søker legges særlig vekt på  
1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling  
2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området  
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, og  
4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen.  
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet  
 



  
 
 

  
 
 

 

For tilfeller der det søkes konsesjon fordi boplikten ikke skal oppfylles gjelder 3. ledd: «Første 
ledd nr. 1 og 4 gjelder ikke sak der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon fordi de 
ikke skal oppfylle boplikten etter § 5 annet ledd. I slik sak skal det i tillegg til første ledd nr. 
2, 3 og 5 blant annet legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold. 
Søkerens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som et 
korrigerende moment.»  
 
Hensynet til bosettingen i området:  
I følge konsesjonsloven § 9 1. ledd pkt. 2 skal det vurderes om erververs formål ivaretar 
hensynet til bosettingen i området. Videre følger det av § 11 2. ledd at det skal tas stilling til 
om boplikt er påkrevd ut fra hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og 
kulturlandskapet, og om boplikten skal være en personlig plikt for eier.  
 
Vanligvis holdes en bebodd eiendom i bedre stand enn en ubebodd eiendom. Driftssenteret på 
Sønsthage ligger langs Solbergvegen i Bødal, som er et område av Gausdal kommune som har 
en svakere befolkningsutvikling enn andre deler av kommunen, og rådmannen mener derfor det 
er påkrevd med boplikt ut fra hensynet til bosetting. 
  
Erfaringer viser også at eiendommer som bebos av eier holdes bedre i hevd enn eiendommer 
som blir leid ut eller bebodd av andre enn eier. Når eiendommen bebos av eier, gir det også 
større deltagelse i lokalmiljøet, da leietagere oftere skifter bosted. Rådmannen mener at 
Sønsthage bør ha personlig boplikt. Det er kommunen som setter vilkårene for konsesjon, og 
dermed hvor lang boplikten skal være. I denne sammenheng er det overtakelse av eiendom 
innen familien, jf. §5 1. ledd der konsesjonsfriheten er betinget av at eiendommen tas til sitt 
bosted innen ett år og vedkommende bebor den i minst 5 år. Det er derfor naturlig å beholde 
bopliktens lengde på 5 år, fra boplikten trer i kraft for Sønsthage. 
  
Søker har søkt konsesjon, fordi det foreligger en føderådskontrakt på eiendommen for eier av 
eiendommen fra forrige eiendomsovertakelse. Vedkommende, Pål Bjerkhage bebor 
våningshuset og har rett til dette i hht. føderådskontrakt.  Våningshuset ikke kan bebos av mer 
enn en familie.  
 
Det framgår at søker har klare mål om å bosette seg på eiendommen så snart forholdene ligger 
til rette for det.  
 
Søker bor i dag i Auggedalen, ca 14 km fra driftsenteret på Sønsthage. Det er en lang avstand 
fra Bjerkhage for daglig husdyrstell og oppfølging av landbrukseiendommen. Søker var også 
kjent med at det ved tillatelsen til fradeling av Sønsthage fra Bjerkhage i planutvalget den 
17.11.2017 lå et tydelig signal om at delingen skulle styrke bosettingen i en del av kommunen 
med lav bosetting. Det var også et tydelig signal at delingen skulle føre til bosetting fra 
daværende eier når delingssaken var fremmet. Føderådskontrakten måtte være vel kjent både 
for daværende eier og konsesjonssøker når eiendomsoverdragelsen fant sted og ble matrikulert 
den 6.2.2018.Det tilsier at det ikke er nye og uforutsette momenter i saken.  
 



  
 
 

  
 
 

 

Samtidig er søknaden om utsatt boplikt av en begrensa tidsperiode og en imøtekommelse av 
denne ivaretar de menneskelige hensyn til Pål Bjerkhage, som eide eiendommen fram til 2008 
og som har bebodd eiendommen i store deler av sin livstid. Føderådskontrakten er knyttet til 
eldhuset, men det synes ikke være to hus av beboelig standard på eiendommen i dag. Det viser 
imidlertid at kontrakten ikke er knyttet til våningshuset.  
 
Det er trolig ikke av avgjørende betydning for den framtidige bosettingen om det gis en 
begrensa utsettelse av tilflyttingsfristen. Ved søknad om utsatt frist, og det er særlige grunner 
som foreligger, innvilges gjerne inntil 5 års frist regnet fra overtakelsesdato. I denne saken er 
det søkt om 5 år utsettelse fra 01.01.2019, en total tilflyttingsfrist på bortimot 6 år. Samtidig 
må søker ha vært godt kjent med kravet om bosetting ved ervervet av eiendommen, og 
bosettingshensynet var et vesentlig argument når det ble gitt tillatelse til å dele fra Sønsthage 
fra Børkhage. Ut fra dette er det en vurdering om søknaden om utsatt boplikt burde vært 
avslått av bosettingshensyn, men samtidig synes det ikke avgjørende om det innvilges utsettelse 
for en begrenset periode. Ut fra vekten det er lagt på bosettingshensyn i området, anbefales det 
at tilflyttingsfristen utvides med to år fra overtagelse. Etter at eiendommen er tilflyttet, må eier 
ta den som sin reelle bolig i minst 5 år, jfr. konsesjonsloven § 5 første ledd. 
 
Ut fra hensynet til driftsmessig god løsning og hensynet til helhetlig ressursforvaltning og 
kulturlandskapet er ikke en utsettelse av tilflyttingsfristen det beste. Men rådmannen antar at 
når søker har planer om å flytte til eiendommen, vil hun ivareta eiendommens ressurser på en 
tilfredsstillende måte.  
 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  
 

vedtak: 
 
Med hjemmel i konsesjonslovens §§ 1 og 9 og delegert fullmakt innvilges Hilde Rødum 
utsettelse av tilflyttingsfrist på inntil 3 år fra overtagelsesdato på Sønsthage g/bnr. 43/1 i 
Gausdal kommune.  
 
Utsatt frist for tilflytting gis på vilkår om at eiendommen bosettes innen 06.02.2021 og at den 
bebos i minst 5 år fra tilflytningstidspunktet.  
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages, jf. Forvaltningsloven kapittel VI. Klagefristen er 3 
uker fra dette brevet mottas. En klage skal stiles til Fylkesmannen i Innlandet, men sendes 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen.


