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Namsmannen i Rmyken og Hurum
Katrinedsvn 20
3440 Rmyken
Deres ref.: T2018-101145, Journalnr. 1801421501
Svar p5 foreleggelse av begjaring og varsel om utleggsforretning.
Viser til mottatt brev vedr. foreleggelse av begjaering og varsel om utleggsforretning 10.04.2018.
Saksmkte Olaf Hyggen awiser kravet. Det foreligger ingen grunnlag for kravet.
Ihht. Kjmpskontrakten av 2.12.1974 har saksmktes to yngre smsken Svein Hyggen og Karina Hyggen
Amland rett p& hver sin byggeporsell ov sterrrelse CO. 2 dekor ov eiendommenpd avtalt sted og med
veirettighet forporsellen. Videre star det at overtagerenforplikter seg til vederlogsfritt ii tilskjerte sine
s0sken porsellene som nevnt sd snort betingelsene herfor er tilstede.
Nei, intensjonen Den tinglyste retten (pengeheftelse nr. 407263, datert 9/12/1974) er fortsatt heftet til garden (0627
var arvefordeling

gnr 77 br.2). Garden ble i 2008 overdratt og solgt til datteren Merete Hyggen. Eiendommen gnr.7712
er regulert til LNF-omrade. Deler av eiendommen er definert som risikosone pga Orica (tidligere Dyno
Sprengstoffindustrier AS) har bandlagt omridet pga sprengstofflager og etablering av en
Nei,
utskippingskai for sprengstoff p i slutten av 60 og 70-tallet.

lntensjonen med denne retten var a t ogs5 de to yngre smsknene/saksmkerne Svein Hyggen og Karina
Hyggen Amland (i likhet med odelsberettigede s0nnlsaksmkte og broren Erik Hyggen) skulle f5
anledning til 3 bygge og bo pd gardens grunn. lntensjonen var ikke a t de skulle f3 utbetalt et
vederlaglerstatning for ikke 5 ha benyttet seg av denne retten. Denne retten var ogsa betinget av a t
kommunen ville gi tillatelse til A fradele to tomter.

eiendomsretten
var ikke betinget

Saksmkerne Svein Hyggen eller Karina Hyggen Amland har ikke benyttet seg av sin rett til utskilt tomt.
Saksmkerne har ikke p5 noe tidspunkt smrget for eller tatt initiativ til ismke Rmyken kommune om a f.3
skilt ut to tomter fra gardens grunn. Saksmkte har heller ikke p i noe tidspunkt forsmkt a forhindre de i
3 gjmre dette. Tvert imot ble saksmker Karina Hyggen Amland i et mete former enn 20 3rs siden
oppfordret av saksmkte til 5 komme med smknaden. Saksmkte har hele veien kommunisert til
saksmkerne at det var deres ansvar 3 skrive smknaden. Saksmktes ansvar var 5 signere smknaden.
Pd bakgrunn av overnevnte awises kravet.
Med vennlig hilsen,

Absurd/inkompetent oppfatning. Det er
bare hjemmelshaver som kan søke om
deling

