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Arnfinn Gillebo (KrF) reiste spørsmål om sin habilitet som part i saken. Arnfinn Gillebo 
fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Arnfinn Gillebo erklæres inhabil. Saken er 
vurdert etter forvaltningslovens § 6 første bokstav. Ordførerens forslag ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Jon Halvor Midtmageli (SP) fremmet følgende forslag (rådmannens forslag til innstilling): 

1. «Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges konsesjon til Fridtjof Leif 
Gillebo på erverv av eiendommen Oppistuen Gillebu g/bnr 56/2 med underenheter. 

2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at han 
tilflytter eiendommen innen tre år etter overtagelse (21.03.2022) og bebor 
eiendommen i minimum fem år. 

3. Det kan ikke påregnes ytterligere utsettelser av boplikten». 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages iht. forvaltningsloven kap IV. Klagefristen er tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans, en 
evt. klage sendes til Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
Arne Finn Brekke (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
«Begrunnelsen er søkerens nære tilknytning til gården». 
 
Ved alternativ avstemming mellom Jon Halvor Midtmagelis forslag og planutvalgets 
innstilling ble planutvalgets innstilling vedtatt med 16 stemmer (11 AP, 4 H, 1 SP) mot 8 
stemmer (7 SP, 1 SV). 
 
Arne Finn Brekkes tilleggsforslag ble vedtatt med 15 stemmer (11 AP, 4 H) mot 9 stemmer  
(8 SP, 1 SV). 
 
Vedtak i Kommunestyret: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges konsesjon til Fridtjof Leif 
Gillebo på erverv av eiendommen Oppigard Gillebu g/bnr 56/2 med underenheter 

2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at han 
tilflytter eiendommen innen fem år etter overtagelse (21.03.2024) og bebor 
eiendommen i minimum fem år. Begrunnelsen er søkerens nære tilknytning til gården. 

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages iht. forvaltningsloven kap IV. Klagefristen er tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans, en 
evt. klage sendes til Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
Arnfinn Gillebo tiltrådte. 
 


