
 

Luster kommune, 
Rådmannen, 
 
6868 GAUPNE 
 
E-post til: postmottak@luster.kommune.no. 
 
FRÅDELINGSSAK GNR 76 BNR 2 
 
Det vert vist til søknad om frådeling av to tomtar frå eigedomen gnr. 76, bnr.2 d.s. 
20.10.16. Dette gjeld tomtar som er omfatta av reguleringsplan for Sandvik og skulle 
vere ei kurant sak å fatte avgjerd i. Diverre har søknaden medført svært mykje 
korrespondanse mellom underteikna og kommunen sin saksbehandlar som burde 
vore  uturvande. Då fristen i nabovarselet var ute var det ikkje kome inn merknader til 
frådelinga. 
 
Lenge etter at fristen var ute mottok eg e-post frå kommunen 19.12.16 med frist til 
15.01.17 for å kommentere eit forslag frå ein av naboane, Svein Thorstensen, for å 
kommentere hans forslag til justering av grenser for sin eigedom. Desse justeringane 
inneber at han skal kjøpe eit tilleggsareal av eigar av gnr. 76, bnr.2. Argumentet til 
Begby er at dette vert gjort for å få saka best mogleg opplyst og det vert vist til 
forvaltningslova § 17 om forvaltninga sine plikter i saksbehandlinga. 
 
Spørsmålet om tilleggsareal er ei privat sak  mellom eigar av gnr. 76, bnr. 2 og Svein 
Thorstensen og vedkjem ikkje frådelinga. Dette er ei sak som Svein Thorstensen i så 
fall burde teke opp med grunneigaren. Han har dessutan hatt svært god tid på seg til å 
ta opp dette med han. Han brukar no kommunen sin saksbehandlar for å fremje si sak 
med den konsekvens at denne frådelingssaka på nytt vert utsett, denne gongen minst 
ein månad. Kommunen bør vere varsame med å blande seg opp i slike 
familiekonfliktar. 
 
Eg krev no at rådmannen syter for at denne frådelingssaka ikkje får fleire rundar i det 
kommunale systemet og at eg på min klient sine vegne får ei rask tibakemelding på 
søknaden om frådeling. Eg ser ikkje at det er grunnlag for å vente på merknadsfristen 
då det er heilt klart gjeve til kjenne av min klient at Svein Thorstensen ikkje får kjøpe 
det nemnde tilleggsareal for å få oppfylt sine ynskjer med grensejustering. 
 
Eg forventar eit konkret svar på frådelingssøknaden innan 10.01.17. 
 
Sogndal, 28.12.16 
Med helsing 
 
Johannes Hauge 
Advokat 
Kopi til Arnstein Sandvik, c/o Hafslo omsorgssenter, Hafslovegen 122, 
               6869 Hafslo. 
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