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Anmodning om omgjøring av vedtak i konsesjonssak gnr. 59 bnr. 2 i Øyer 
kommune 

 
Du søkte konsesjon for ervervet gnr. 59 bnr. 2 i Øyer kommune. Statsskog SF er selger og 
eiendommen ble lagt ut for salg med prisantydning på kr. 1 960 000,-. Avtalt pris er kr. 
2 900 000,-. 
 
Konsesjonseiendommen 
Gnr. 59 bnr. 2 i Øyer kommune er ifølge Gårdskart på internett på totalt 1127 dekar. Det 
produktive skogarealet er av kommunen og søker oppgitt til å være på 1019 dekar. Det 
opplyses at det tilhører to festeavtaler til eiendommen og fallrettigheter i Lågen. 
Eiendommen er uten bygninger. 
 
Sakens bakgrunn 
Du søkte om konsesjon for ervervet av konsesjonseiendommen den 22.6.2016. Ditt formål 
med ervervet er å anvende eiendommen som tilleggsskog til din eiendom, gnr. 59 bnr. 1 i 
Øyer kommune. Din eiendom er etter det opplyste på totalt 1745 dekar og driften på 
eiendommen baseres på jord-, skog- og husdyrhold. Din eiendom ligger inntil 
konsesjonseiendommen med om lag 1 km felles grense.  
 
Øyer kommune avslo søknaden den 18.10.2016, med begrunnelse at den avtalte 
kjøpesummen ikke tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling på 
landbrukseiendommer. Fylkesmannen i Oppland stadfestet etter klage kommunens 
vedtak i brev av 18.4.2017 
 

Sammendrag: Landbruksdirektoratet mener Fylkesmannens vedtak er gyldig 
og overprøver ikke det skjønn som er utvist. Landbruksdirektoratet omgjør ikke 
vedtaket. 
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Anmodning om omgjøring 
I brev av 22.5.2017 mottok Landbruksdirektoratet din anmodning om omgjøring av 
vedtak. Du ber Landbruksdirektoratet vurdere hvorvidt Fylkesmannen på en god nok 
måte har vurdert alle momenter ved konsesjonssøkers klage. Videre ber du 
Landbruksdirektoratet vurdere kommunens og Fylkesmannens vurdering av 
rasjonaliseringseffekt og diskoteringseffekt opp mot aktuelle rundskriv. Til slutt ber du 
Landbruksdirektoratet vurdere om kommunen og Fylkesmannen i realiteten har gjort den 
nødvendige helhetsvurdering og evt. om momentene i helhetsvurderingen er vektet riktig. 
Det vises til brevet.  
 
Du ble i brev fra oss den 22.6.17 informert om at din anmodning vil bli vurdert etter 
reglene i konsesjonsloven slik de gjaldt før lovendringen, jf. overgangsbestemmelsene i lov 
om endringer i konsesjonsloven m.m. av 21.6.2017 nr. 99. Det vises til brevet.  
 
Landbruksdirektoratet bemerker  
Landbruksdirektoratets kompetanse til å omgjøre fylkesmannens vedtak i saken er 
regulert av forvaltningsloven (fvl.) § 35. Landbruksdirektoratet kan omgjøre vedtaket 
dersom endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte 
tilgodeser, jf. fvl. § 35 første ledd bokstav a, jf. annet ledd. Landbruksdirektoratet kan også 
omgjøre vedtaket dersom det må anses ugyldig, jf. fvl. § 35 første ledd bokstav c, jf. annet 
ledd. 
 
Landbruksdirektoratet mener at søkers anførsler i begjæringen om omgjøring er 
tilfredsstillende behandlet av Fylkesmannens vedtak. Vi mener at Fylkesmannen har fattet 
et gyldig vedtak ved brev av 18.4.2017.  Når det gjelder spørsmålet om fylkesmannen 
skjønnsutøvelse mener vi dette er innenfor de retningslinjer regelverket gir anvisning på. 
Vi overprøver ikke det skjønn som er utvist.  
 
Landbruksdirektoratet omgjør ikke Fylkesmannen i Oppland sitt vedtak i 
saken. Dette innebærer at Fylkesmannen sitt vedtak er endelig vedtak i 
konsesjonssaken.  
 
Denne avgjørelsen er ikke et enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand, og kan ikke 
påklages. 
 
Med hilsen 
for Landbruksdirektoratet 
 
 
 

Berit Lundamo Vibeke Godal 
fung. seksjonssjef rådgiver 
  

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ingen signatur. 
 
 
Mottakere: 

Frants Eirik Kvam Nordbygdsvegen 287 2636 ØYER 
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Kopi til: 

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER 

ØYER KOMMUNE    
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