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BO NR . 93-00239 S : Ole Andreas Knutsens dødsbo - klage på
saksbehandlingstid.

Det vises til Justisdepartementets ekspedisjon av 08 .01 . d .å .,
Deres ref . 01/10978 C-J NAA/asi.

I tilknytning til Justisdepartementets henvendelse kan jeg gi
følgende redegjørelse:

Behandlingen av ovennevnte dødsbo ble innledet i 1993 . Bobe-
handlingen har vært forholdsvis omfattende med skiftetvister
som har vært behandlet både i skifteretten og i lagmannsretten.

Underveis i bobehandlingen har spørsmålet om verdsettelse av
boets aktiva vært et sentralt spørsmål . Foranlediget av en
uttalelse i mitt brev av 05 .03 .96 til adv . Knudtzon, som da
representerte John F . Knutsen og Olaf F . Knutsen, ble det reist
inhabilitetsinnsigelse mot undertegnede . Spørsmålet ble fore-
lagt Gulating lagmannsrett som avsa kjennelse 09 .11 .98, hvor
det ble avgjort at undertegnede skulle vike sete ved behand-
lingen av spørsmålet om tidspunktet for verdsetting av aktiva.

Skifteretten skrev deretter til Fylkesmannen i Rogaland,
09 .12 .98, og ba om at det ble oppnevnt settedommer, jfr . ved-
lagte kopi av brevet . Fylkesmannen oppnevnte den 21 .12 .98
byfogd Torbjørn Husebø som settedommer i saken.

Det ble avsagt skiftetakst 27 .10 .99, hvor retten kun prejudisi-
elt tar stilling til verdsettelsestidspunktet (s . 7-9).

Det ble deretter begjært overskiftetakst, og byrettsjustitiari-
us Olav T . Laake ble oppnevnt som settedommer i forbindelse med
overskiftetaksten . Ved denne saksforberedelsen ble det spørsmål
om hvorvidt verdsettelsestidspunktet skulle avgjøres separat.
Settedommeren besluttet 25 .05 .00 at det ikke var grunnlag for å
dele forhandlingene . Denne avgjørelsen ble påkjært til Gulating
lagmannsrett, som den 06 .03 .01 avsa kjennelse, hvoretter kjære-
målet ikke tas til følge .
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Som det fremgår av settedommerens brev av 21 .12 .01, er nå
overskiftetaksten berammet til 04 . og 05 .02 .02 . Sorenskriver
Laake har opplyst til meg over telefon at det er spørsmål om å
trekke begjæringen om overskiftetakst.

Den 29 .05 .01 er det sendt begjæring om behandling av skifte-
tvist til Haugesund skifterett med påstand om at Olav F . Knut-
sen og John F . Knutsens utpekingsrett etter Ole Andreas Knut-
sens tilleggstestament skal foretas på grunnlag av en verdsett-
else av boets aktiva på dødsfallstidspunktet . Denne begjæringen
ble ikke mottatt av Haugesund skifterett, såvidt jeg kan se, og
det ble sendt kopi 18 .09 .01 som deretter ble oversendt byretts-
justitiarius Olav T . Laake.

Jeg vil bemerke følgende til John F . Knutsens forespørsel om
hvorfor det ikke har vært mulig å få avgjort spørsmålet om
verdsettelsestidspunktet tidligere:

For det første ble undertegnede allerede i 1998 av Gulating
lagmannsrett erklært inhabil nettopp til å ta stilling til
tidspunktet for verdsettelse av aktiva . For det andre har dette
spørsmålet vært tatt opp underveis i den behandling som de
oppnevnte settedommere har hatt av saken, uten at settedommerne
har funnet grunnlag for å ta opp verdsettelsestidspunktet til
særskilt avgjørelse.

Jeg kan ikke se at det er noe grunnlag for kritikk mot saksbe-
handlingstiden ved Haugesund skifterett . Jeg finner det heller
ikke riktig å gi noen vurdering av hvorvidt saksbehandlingen
hos de oppnevnte settedommere har vært hurtig nok . Generelt er
det viktig at alle saker blir behandlet så raskt som mulig i
rettsapparatet, men jeg er av den oppfatning at det ligger
utenfor min oppgave å øve noe påtrykk på oppnevnte settedommere
med hensyn til saksbehandlingstiden.

Såfremt begjæringen om overskiftetakst trekkes, og man kun står
igjen med spørsmålet om verdsettelsestidspunktet, vil jeg
selvsagt uten opphold be om at fylkesmannen oppnevner sette-
dommer i den forbindelse . Oppnevningen av sorenskriver Laake
gjelder kun overskiftetakst, som imidlertid verdsettelsestids-
punktet ikke er løsrevet fra.

Vedlagt følger kopi av de dokumenter som det er vist til i
redegjørelsen.

Haugesund kifterett, 18 . januar 2002

Birger A . Steda

Vedlegq



Hoi

GULATING LAGMANNSRETT
gjør vitterlig:

År 1998 den 9 . november ble rett sett i Bergen tinghus

Kst lagdommer Gundersen

Lagmann Ertestøl

Lagdommer Lunde

Kjæremålsak nr. 98-01670

Ole Andreas Knutsens dødsbo.

PART:

	

Anna Omdahl og Gjertrud Pande

Prosessfullmektig: Advokat Morten Garmann, Oslo

MOTPART :

	

Olav F. Knutsen og John F . Knutsen

Prosessfullmektig : Advokat Lars A . Christensen, Oslo

avsagt slik

KJENNELSE:

Saken gjelder spørsmål om sorenskriver Birger Stedals habilitet i Haugesund skifteretts sak - Ole

Andreas Knutsens dødsbo .
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Fylkesmannen i Rogaland
P .b .59

4001 STAVANGER

HAUGESUND SKIFTERETTS BO 239-93 S : OLE ANDREAS KNUTSENS DØDSBO

Underveis i skiftebehandlingen av ovennevnte bo, som er for-
holdsvis omfattende, ble det reist inhabilitetsinnsigelse mot
undertegnede . Denne ble forelagt Gulating lagmannsrett til
vurdering, som avsa kjennelse 09 .11 .98 med den konklusjon at
undertegnede anses som inhabil i medhold av domsstolsloven
§108.

Kopi av kjennelsen følger vedlagt, idet retten ber om at det
blir oppnevnt settedommer i saken.

HAUGESUND SKIIf'ERETT, 9 . desember 1998

Birk!. A . Stedal

Vedlegg



FYLKESMANNEN I ROGALAND
Lagårdsveien 78, Postboks 59, 4001 Stavanger . E-post: postmottak@fm-ro.sri.telemax.no
Landbruksavdelinga, Klubbgata 1, Postboks 210, 4001 Stavanger

Saksbehandler, direktetelefon
Helge Fosså, 51568908

Arkivnummer
751 .4
Vår referanse
98/12688 HF

Dato
21 .12.98
Deres referanse

Stavanger byfogdembete
v/ byfogd Thorbjørn Husebø
Postboks 179

4001 Stavanger

Innkommet

2 3 DES. 1S98
HAUGESUND

SORENSKRIVEREMBET E

OPPNEVNING AV SETTEDOMMER - BO 239-93 S : OLE ANDREAS KNUTSENS
DØDSBO.

Fylkesmannen oppnevner byfogd Thorbjørn Husebø som settedommer i ovennevnte sak, jfr.
domstolsloven § 55.

Hel e Fosså
l .konsulent

Kopi. Sorenskriveren i Haugesund, postboks 20, 5501 Haugesund

Administrasjon

	

Kommunalavd .
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Beredskapsavd .
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Telefon : 51568700
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Telefaks : 51568811

	

Telefaks : 51568811

	

Telefaks : 51568877

	

Telefaks : 51529027 Telefaks : 51525190 Telefaks : 51895551
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