Vedlegg nr. 6
LISTA

JORDSKIFTERETT
Partene, jf. adresseliste

Saksnummer

Vår referanse

1010-2013-0000

Vår dato

25.08.2014

Forkynning av krav om sak for jordskifteretten
Det er krevd sak på gnr. i kommune. Kravet er registrert som sak 1010-2013-0000. Vi ber
deg oppgi saksnummeret ved alle henvendelser til jordskifteretten. Det er gitt melding til
kommunen om å føre kravet inn i matrikkelen på berørte eiendommer.
Vedlagt følger kopi av kravet m/vedlegg. Kravet viser hva rekvirenten vil ha avklart eller
endret. Dersom det er oppgitt feil navn, gårdsnummer, bruksnummer etc., eller du har andre
opplysninger eller merknader, vil vi gjerne ha melding om dette innen 15.09.2014.
Kravet regnes som forkynt 01.09.2014.
At dokumentet er forkynt, vil si at det er kommet fram til deg, slik at du kan gjøre deg kjent
med innholdet. Forkynningsdatoen er bl.a. utgangspunkt for fristberegninger. Dersom du
mottar dette brevet seinere enn forkynningsdatoen, og ønsker å gjøre dette gjeldende, må du
straks melde fra til vårt kontor. Årsaken til forsinkelsen må da opplyses.
Det er partenes ansvar å framskaffe bevis. Partene oppfordres til å sende inn alle dokument de
mener er nødvendige for å opplyse saken.
Innkalling til første rettsmøte skjer med minst tre ukers varsel. Det kan også bli aktuelt å kalle
inn til et forberedende møte.
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til vårt kontor.
Vennligst bekreft mottatt forkynning ved å undertegne og returnere svarslippen i vedlagte
frankerte konvolutt snarest. Dersom vi ikke får mottakskvitteringen i retur, vil dokumentet bli
forkynt for deg på bopel eller arbeidsplass av lensmann eller stevnevitne.

Med hilsen
Lista jordskifterett

Arve Konstali
Postadresse
Postboks 90
4401 Flekkefjord

Besøksadresse
Brogt. 31
4400 Flekkefjord

Telefon 38 32 61 80
Telefax 38 32 61 81
lista.jordskifterett@domstol.no

www.jordskifte.no
Org.nr. 974 702 495
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Orientering om saksgangen ved jordskifteretten
Saksforberedelse
Før saken påbegynnes kan det være hensiktsmessig med en del saksforberedelser. Det kan
kalles inn til et møte der partene muntlig framstiller problemene de ønsker løst. Alternativt
kan saksforberedelse skje skriftlig.

Forhandlingene
Rettsforhandlingene for jordskifteretten foregår muntlig og direkte i møte der alle berørte
parter innkalles.

Framskaffing av bevis
Det er partenes ansvar å framskaffe dokument eller andre bevis (skylddelingsforretninger,
forlik, kart etc.) som har betydning for saken. Jordskifteretten kan sette frist for dette. De av
partene som har dokument av betydning, kan med fordel sende inn disse straks.

Kostnader
De som vil få nytte av saken, vil bli pålagt andel av kostnadene i forhold til nytten, jf.
jordskifteloven § 76.

Partenes rettigheter
Partene har rett til å gjøre seg kjent med alle dokument i saken, samt til å sette seg inn i
saksbehandlingen.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse hit.

Husk å vise til saksnummer!

