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Brev og dokumenter fra jordskifteretten 11.08.20 (Ref. 19-057784REN-JTYN) 

Alle medlemmene i Gråsjøfeltet Velforening skal ha mottatt brev med avsluttende avgjørelse og 
kart for veilaget, samt retur brev med bekreftelse av mottak og forkynt dom. 

I hovedsak har avgjørelsen blitt slik vi i arbeidsgruppen og styret hadde håpet på, og vi som 
hytteeiere har dermed fått medbestemmelse og ansvar i veilaget. Vi har dermed mulighet for å 
påvirke videre drift og vedlikehold av veiene i veilaget. 

Jordskifteretten har i sin avgjørelse medtatt flere stikkveier inn i veilaget enn det som var 
opprinnelig foreslått og diskutert under prosessen, men har definert at stikkveier som har mer enn 1 
bruker skal være med i veilaget (medtatte stikkveier er tegnet inn på utsendt kart). 
Stikkveienes standard avklares med medeiere og veilagets styre, og stikkveien tas opp i veilaget når 
opprustningen har funnet sted. Medeierne dekker opprustningskostnaden.  

Styret i velet har diskutert jordskiftedommens avgjørelse i styremøte 03.09.20, og konkludert med 
at velet hverken vil anke eller spille inn innsigelser til Jordskifteretten. 

Hver enkelt hytteeier i velet og andelseier i veilelager kan fritt sende inn innsigelser til 
Jordskifteretten eller eventuelt anke avgjørelsen til lagmannsretten.  

En av våre medlemmer og en grunneier har allerede sendt inn innsigelse til Jordskifteretten, men vi 
ser at Jordskiftedommer Harry Tjernstad svarer med at saken er avsluttet fra jordskifterettens side 
og henviser innsigelsene til interimsstyret.  
Interimsstyret kan da fremlegge innsigelsen for en avgjørelse på årsmøte i Gråsjøveien veilag. Kopi 
av tilsvar er sendt interimsstyrets medlemmer. 

Innsigelser kan fortsatt sendes Jordskifteretten, men svaret vil sannsynligvis være som ovenfor. 

Vi ber derfor om at eventuelle innsigelser til Jordskifteretten også informeres til våre representanter 
i interimsstyret: Sigbjørn Solvin (e-post: sigbj-so@online.no ) og Torbjørn Rognstad (e-post: 
torbj@rognstad.net ).  

Jordskifterettens dom er ikke rettskraftig før tidligst 21.09.20 etter at ankefristen har utgått. Vi er 
ikke kjent med noen anke pr.d.d. 
Det er viktig at alle svarer på Jordskifterettens brev med bekreftelse av forkynningen.  

Båter ved Gråsjøen: 
Styret ber om at velmedlemmer som har båt liggende ved Gråsjøen melder det inn på velets e-post 
adresse(grasjoen@outlook.com)  , slik at vi kan informere Atna Jeger og fiskeforening hvilke hytter 
som har det.  

Vennlig hilsen 

Styret i Gråsjøfeltet Velforening. 
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