
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - G/BNR 32/1 FORSET NEDRE  I GAUSDAL KOMMUNE - 
SØKNAD OM KONSESJON  
 
 
Planutvalget behandlet saken, saksnr. 4/21 den 08.01.2021. 
 
Behandling: 
 
Representanten Eystein Fære Forseth(Sp) tok opp spørsmålet om sin habilitet som far til en av 
søkere. 
Representanten fratrådte under diskusjon og avstemming over habilitetsspørsmålet, og 
planutvalget behandlet spørsmålet med 6 medlemmer.  
 
Administrasjonens redegjørelse om regelverket: 
Forvaltningsloven § 6.(habilitetskrav). 
En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til 
å treffe avgjørelse i en forvaltningssak 
a) når han selv er part i saken; 
b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i 

sidelinje så nær som søsken; 
c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor 

eller fosterbarn til en part; 
d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller 

fullmektig for en part etter at saken begynte; 
e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller 

bedriftsforsamling for 
1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i 

saken, eller 
2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som 

utfører tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og 
dette selskapet, alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller 
det offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken. 

 
Konklusjon: Forseth er automatisk inhabil etter forvaltningsloven paragraf 6, annet ledd 
bokstav b. 
 
Votering over habilitet: 
Planutvalget vedtok enstemmig at Eystein Fære Forseth er inhabil. 
Planutvalget behandlet saken med 6 medlemmer. 
 
Votering i saken 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 



 
 

 
 

 

 
Vedtak/innstilling: 
 

 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. 
 
 
 
 


