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I. Krav om sak for jordskifteretten
Advokat Botolf Erik Botolfsen-Lilleaker på vegne av Åge Willy Johannessen, Svein
Torgersen, Bent I. og Irene Sand Sørsdahl har krevd sak for jordskifteretten. Saken gjelder
bruksordning for veger med tvist om hvem som skal vedlikeholde og kunne kreve oppmsting
av veger.

Saken har fått saksnuinmer 18-054807REN-JSKI HEIA HYTTEFELT. Vi ber om at du
bmker dette saksnummeret senere i saken.

Kopi av krav med vedlegg er vedlagt. Kravet viser hva adv. BotolfErik Botolfsen-Lilleaker
vil ha behandlet.

Dersom du mener at det er oppgitt feil navn, gårdsnummer, bruksnummer eller lignende, bør
du gi jordskifteretten beskjed om dette.
Saken er krevd utenjordskiftemeddommere. Vil du at retten skal settes med
jordskiftemeddommere i tillegg tiljordskiftedommeren, må vi få melding innen 09.04.2019.
Kravet vil bli registrert i matrikkelen på din eiendom.

II. Innkalling til saksforberedende rettsmøte
Det vises til krav om sak for jordskifteretten som nevnt ovenfor, innkommet 10.04.2018.

Du innkalles til å møte torsdag 25. april 2019 kl. 09.00 på Notodden kommunehus,
kommunestyresalen.
Fonnålet med møtet er:

Klarlegge hva saken gjelder og partsforhold
• Få fram synspunkt fra parter uten advokat
Synspunkt på behov for opprusting og krav til standard på veger
Informere om videre behandling av saken

Dommer i saken erjordskiftedommer Lars Lobben. Dersom du menerjordskiftedommeren er
inhabil, må du melde fra til jordskifteretten snarest. Domstollovens regler om habilitet er
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vedlagt. Det er ikke oppnevnt meddommere i saken foreløpig, og derfor ikke kalt iim noen til
dette møtet. Jordskiftedommeren vil vurdere om det er nødvendig med meddommere senere i
saken.

Dokument som du mener har betydning for saken, bør du sende jordskifteretten før møtet.
Siden rettsmøtet er en del av saksforberedelsen, kan du også ta med dokumentene til møtet.
Dersom noen skal representere deg, må du gi vedkommende skriftlig fullmakt som skal
leveres retten på møtet. Nedenfor er det oversikt over hvem som er innkalt.
Med hilsen
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førstekonsulent, tlf. 33 20 20 32

Vedlegg
- ko^i av kravet med vedlegg
- kopi ay andre dokumenter i saken
fra plaiunøte
- partsliste

- orientering o'^ saksgangen ved jordskifteretten
- infomiasjon til\elvprosederende parter i saker for jordskifteretten
- domstollovens re^er om habilitet
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