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Fra: Geir Halvor Vedum 
Sendt: mandag 23. mars 2020 16:02
Til: Øystein Jorde <oystein.jorde@oyer.kommune.no>
Kopi: Marie Skavnes <marie.skavnes@gausdal.kommune.no>
Emne: Vedr. Pu-sak 36/20 Deling g/bnr 80/2
 
Det har kommet spørsmål om betydningen av de ettersendte intensjonsavtaler om framtidig salg av 
øvrige landbruksarealer på eiendommen g/bnr 80/2. Spørsmålet er om kommunedirektørens 
vurderinger og konklusjon ville vært annerledes om disse avtalene hadde kommet inn før og i forbindelse 
med at saken ble utredet. 
 
Søknaden gjelder deling av eiendommen. At eier har inngått avtaler om framtidig salg gir kommunen 
ingen garanti for at eier faktisk vil søke videre deling av eiendommen på et senere tidspunkt. En kan 
derfor ikke legge avgjørende vekt på intensjons- eller opsjonsavtaler som dette. 
 
Det kan ellers opplyses at i de tilfeller kommunen velger å dele opp en landbrukseiendom slik at ulike 
deler kan selges til flere kjøpere, er det praksis at kommunen setter som vilkår for deling at ingen 
konsesjonssøknader tas til behandling før det foreligger konsesjonssøknader på alle landbruksarealer og 
at dette er søknader som kan innvilges. På den måten sikrer kommunen at alle arealer blir solgt etter 
intensjonen i delingssøknaden og at det ikke blir gjenstående f.eks. ubebygde landbruksarealer uten 
tilknytning til annen landbrukseiendom. 
 
 
Mvh
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen
Geir Halvor Vedum
Jordbruksrådgiver
Tlf: 611 04 029 / 977 05 693
 
http://www.gausdal.kommune.no/landbruk
 
Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten.
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E-posten er utelukkende beregnet for den institusjonen eller personen den er sendt til eller ment sendt til. Dersom 
e-posten er sendt feil, bes du informere Landbrukskontoret pr post eller telefon, dessuten slette e-posten og 
eventuelle vedlegg, uten å ta kopier eller videresende e-posten. Enhver bruk av informasjonen er i tilfelle ulovlig. 
Det gjøres oppmerksom på at besvarelser ved bruk av e-post kan bli journalført som offentlig post i tråd med 
kommunens rutiner.
 
 


