Valdres jordskifterett

RETTSBOKP DPPPPP
Møtedag:

09.12.2020

Sted:

Telefonmøte

Sak:

20-083092REN-JFAG Nordfjellstølen

Saken gjelder:

Regler om sambruk (bruksordning)

Jordskiftedommer:

Rune Krok

Protokollfører:

Jordskiftedommeren

Saken er krevd av:

Anne Kristine Braadland

Til behandling:

Planleggingsmøte

Til stede
Prosessfullmektig Svein-Erik Sveen, prosessfullmektig Magnus Dæhlin, advokatfullmektig
Aksel Høymo og prosessfullmektig Birgitte Bie Mørkved.
Møtet ble gjennomført som fjernmøte (telefonmøte).
Formålet med telefonmøtet var å få en kort status i saken, planlegge framdrift og planlegge
gjennomføring av første rettsmøte i saken.
Det ble opplyst at Valdres tingrett behandler krav om midlertidig forføyning og det
forventes avgjørelse i løpet av inneværende uke. Saken gjelder stansing av brøyting.
Prosessfullmektigene orienterer jordskifteretten når avgjørelse foreligger.
Parter i saken ble drøftet. Prosessfullmektig Mørkved og prosessfullmektig Dæhlin mener
flere bruksrettshavere til veganlegget bør trekkes inn som parter i saken.
Prosessfullmektigene gis frist til 14. desember 2020 for å gi skriftlig tilbakemelding om
flere parter skal trekkes inn i saken. Dersom nye parter skal trekkes inn, vil saken bli
forkynt for disse.
Første ordinære rettsmøte
Jordskifteretten har satt av 14. januar 2021 for første rettsmøte i saken. Skal nye parter
trekkes inn, må rettsmøtet forskyves til uke 4.

Valdres jordskifterett

20-083092REN-JFAG

Det legges opp til at rettsmøtet gjennomføres på en dag.
Behandlingen vil gi retten grunnlag for å ta stilling til:
- Krav om stansing
- Vilkårene for å ta saken opp til behandling
- Krav om midlertidige bruksregler
Befaring i forbindelse med første rettsmøte ble drøftet. Det ble enighet om at samlet
jordskifterett (dommer og meddommere), befarer Nordfjellstølen før rettsmøtet. Ingen av
partene innkalles.
Rettsmøtet vil bli holdt i kinosalen i Fagernes. Dette for å overholde gjeldende
smittevernregler. Prosessfullmektig Sveen og prosessfullmektig Dæhlin avklarer med sine
klienter om hvem som deltar. Dette for å begrense antall frammøtte.
Møtet varte fra kl. 0900 til kl. 1000.

Rune Krok
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