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Giske Marina - Kommunal- og distriktsdepartementet
Retten viser

til

de siste tre prosesskrivene fra Giske Marina ved Jarle Johansen, datert 16.,27
o926. mars2022, hvor retten bes om å pålegge staten ved Kommunal- og
distriktsdepartementet å besvare følgende spørsmål innen en uke:

l)

Rettskilde /br at ML S l3
vedtaks begrunnelse.
2) Rettskilde for at MF S 3l
vedtaks begrunnelse.
3) Rettskilde for at ML S I3

gir noe VILKÅR om enighet mellom partene, jfr. brukt

som

gir noe VILKÅR om enighet mellom partene, jfr. brukt

som

gir noe annet VILKÅR enn at "eiendomsretten kan
dokumenterast gjennom avtale eller anna rettsgrunnlag", jfr. brukt som vedtaks
begrunnelse for manglende dokumentasjon og "enighet".
4) Rettskilde for at MF S 3l gir noe annet VILKÅR enn å "omfatte dokumentasjonfor
eiendomsrett ", j-fr. brukt som vedtaks begrunnelse for manglende dokumentasjon og
"enighet".
5) Lovhjemmel for øt Forvaltningen ikke skal blande seg i privatrettslige forhold i
matrikkelsaker, jfr brukt som vedtalc begrunnelse for manglende dokumentasjon pga
"uenighet".
6) Hvilken lov sier at forvaltningen ikke skal blande seg i privatrettslige forhold?
7) Er den lov relevant for matrikkelsaker?
Retten finner at staten ved Kommunal- og distriktsdepartementet har redegjort tilstrekkelig
for sitt syn på saken, herunder det rettslige grunnlaget for sitt standpunkt, i tilsvaret og senere
prosesskriv. Retten kan derfor ikke se at det er grunnlag for å pålegge at det gis en ytterligere
begrunnelse.
Det fremstår som uklart for retten om prosesskrivene skal forstås som en anke over rettens
kjennelse om bevisavskjæring 14. mars 2022. Dersom Giske Marina vil anke over
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Sentralbord
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Organisasjonsn ummer

lnternetUE-post

Postboks 1354 Sentrum, 6001 Alesund

70 33 47 00

Marit Solli
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Kontoradresse
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70 33 47 00

0800 - 1530 (1500)

no

kjennelsen, bes det om at dette klargiøres. Fristen for å anke er 6n måned fra den dagen
avgjørelsen ble gjort kjent for Giske Marina, ved Jarle Johansen. Som allerede nevnt på
telefon til Jarle Johansen forrige uke, må ankeerklæringen nevne hvilken avgjørelse du anker
(for eksempel: <Anke over Møre og Romsdal tingretts kjennelse om bevisavskjæring 14. mars
2022>), hvilken domstol du anker til (Frostating lagmannsrett) navn og adresse på parter og
prosessfullmektiger, hva du mener er feil med kjennelsen og den faktiske og rettslige
begrunnelsen for at det foreligger feil. En kjennelse kan du som hovedregel anke på grunn av
feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i kjennelsen, feil i rettsanvendelsen (at
loven er tolket feil) eller feil i saksbehandlingen.
Giske Marina bes også innen en uke å klargiøre hva vitnet Haldis Framstad Skaare,
Kartverkets registerfører, skal forklare seg om.
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