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Sammendrag
Justis- og beredskapsdepartementet fremmer i

denne proposisjonen forslag til endringer i retter-
gangslovgivningen om organisering av den sivile
rettspleien på grunnplanet i politiet.

I juni 2015 fattet Stortinget vedtak om iverkset-
ting av nærpolitireformen, jf. Innst. 306 S (2014–
2015) Innstilling fra Justiskomiteen om endringer i
politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitire-
formen). Til grunn for Stortingets behandling lå
Prop. 61 LS (2014–2015) Endringer i politiloven mv.
Proposisjonen her er en oppfølging av nærpolitire-
formens konklusjoner knyttet til den sivile rettsplei-
en på grunnplanet.

Nærpolitireformen slo fast at for å sikre god fag-
lig kompetanse i oppgaveløsningen bør det åpnes for
at oppgavene innen den sivile rettspleien på grunn-
planet kan samles for større områder enn det enkelte
lensmanns- eller politistasjonsdistrikt. Departemen-
tet foreslår i denne proposisjonen ny § 17 i politi-
loven som åpner for at én lensmann, politistasjons-
sjef eller namsfogd kan utføre oppgavene med
tvangsfullbyrdelse for flere lensmanns- eller politi-
stasjonsdistrikter. En slik ordning vil åpne for at det
kan etableres større namsmannsdistrikter. Den nær-
mere inndeling foreslås lagt til Kongen med mulighet
for delegering.

I forslag til § 17 annet ledd videreføres ordningen
med at Sysselmannen er namsmann på Svalbard, jf.

tvangsfullbyrdelsesloven § 2-2 første ledd fjerde
punktum. Tredje ledd viderefører innholdet i tvangs-
fullbyrdelsesloven § 2-2 første ledd femte punktum
om at Kongen fastsetter hvilke namsmannsdistrikter
norsk kontinentalsokkel og norsk økonomisk sone
hører til.

Sammen med domstolsapparatet er namsmanns-
funksjonen en del av en rettsorden som sikrer at indi-
vider, grupper og selskaper kan feste lit til at avtaler
holdes. En velfungerende namsmannsfunksjon er
viktig for å opprettholde betalingsmoralen i samfun-
net og er av stor betydning for kredittgivning og om-
setning. Samtidig er namsmannsfunksjonen en sen-
tral forutsetning for å opprettholde tilliten til den si-
vile rettspleien. Det er derfor viktig med en ensartet
og oversiktlig organisering av namsmannsfunksjo-
nen, med kompetente og effektive enheter.

Når det gjelder spørsmålet om hvilke sivile
rettspleieoppgaver som skal ligge til politi- og lens-
mannsetaten, er det i nærpolitireformen konkludert
med at de fleste av dagens oppgaver fortsatt skal lig-
ge hos politi- og lensmannsetaten. Det ble videre pre-
sisert at sekretariatsfunksjonen for forliksrådet har
sammenhenger med namsmannsoppgavene som til-
sier at funksjonen fortsatt bør ligge hos politiet. De-
partementet foreslår i denne proposisjonen at sekre-
tariatsfunksjonen fortsatt skal ligge hos namsman-
nen.

Politi- og lensmannsetaten administrerer i dag
ulike typer skjønn etter flere lover (oreigningslova,
friluftsloven, lov om løysingsrettar, matrikkellova,
plan- og bygningsloven mv.). I forbindelse med nær-
politireformen ble det konkludert med at politi- og
lensmannsetaten bør avlastes denne oppgaven. For
de fleste av skjønnene foreslås at jordskifteretten
overtar oppgaven, men det foreslås også andre løs-
ninger.



2 Innst. 200 L – 2016–2017
De foreslåtte lovendringene legger til rette for å
samle politiets oppgaver innen den sivile rettspleien
på færre enheter. Lovendringene vil ikke i seg selv ha
konsekvenser, men endringene vil føre til omorgani-
seringer av den sivile rettspleien i politiet og en sen-
tralisering av oppgaveløsningen. Når og i hvilken
grad hjemmelen for ulike organisatoriske løsninger
skal brukes, vil i stor grad være opp til politiet selv.
Det vil være naturlig å se eventuelle endringsbehov
for politiets oppgaver innen sivil rettspleie i sammen-
heng med prosessen for endringer i politiets lokale
struktur for øvrig. 

Forslagene vil ifølge departementet ikke ha nev-
neverdige økonomiske og administrative konsekven-
ser og kan gjennomføres innenfor gjeldende bud-
sjettrammer. 

Komiteens merknader
K o m i t e e n ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r b e i -

d e r p a r t i e t ,  J o r o d d  A s p h j e l l ,  K a r i
H e n r i k s e n ,  l e d e r e n  H a d i a  Ta j i k  o g  L i s e
Wi i k ,  f r a  H ø y r e ,  M a r g u n n  E b b e s e n ,
H å r e k  E l v e n e s ,  P e t e r  C h r i s t i a n  F r ø l i c h
o g  A n d e r s  B .  We r p ,  f r a  F r e m s k r i t t s p a r -
t i e t ,  J a n  A r i l d  E l l i n g s e n  o g  U l f
L e i r s t e i n ,  f r a  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,
K j e l l  I n g o l f  R o p s t a d ,  o g  f r a  S e n t e r p a r -
t i e t ,  J e n n y  K l i n g e , viser til Prop. 33 L (2016–
2017) Endringer i rettergangslovgivningen mv. (or-
ganiseringen av den sivile rettspleien på grunnpla-
net). Proposisjonen omhandler endringer i retter-
gangslovgivningen om organisering av den sivile
rettspleien på grunnplanet i politiet. Lovforslagene
følger opp Prop. 61 LS (2014–2015) Endringer i po-
litiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitirefor-
men). Det åpnes for at politiets oppgaver knyttet til
den sivile rettspleien kan samles i større områder enn
det enkelte lensmanns- eller politistasjonsdistrikt.
Proposisjonen inneholder også forslag til endringer i
en rekke lover for å overføre skjønnsoppgaver fra po-
liti- og lensmannsetaten til i hovedsak jordskifteret-
ten.

K o m i t e e n  viser til at det i juni 2015 ble fattet
vedtak i Stortinget om iverksetting av nærpolitirefor-
men, jf. Innst. 306 S (2014–2015) Innstilling fra jus-
tiskomiteen om endringer i politiloven mv. (trygghet
i hverdagen – nærpolitireformen). Til grunn for Stor-
tingets behandling lå Prop. 61 LS (2014–2015)
Endringer i politiloven mv. Proposisjonen her er en
oppfølging av nærpolitireformens konklusjoner
knyttet til den sivile rettspleien på grunnplanet. 

K o m i t e e n  viser til at nærpolitireformen slo
fast at for å sikre god faglig kompetanse i oppgave-
løsningen burde det åpnes for at oppgavene innen
den sivile rettspleien på grunnplanet kan samles for

større områder enn det enkelte lensmanns- eller poli-
tistasjonsdistrikt. Departementet foreslår i denne
proposisjonen ny § 17 i politiloven som åpner for at
én lensmann, politistasjonssjef eller namsfogd kan
utføre oppgavene for flere lensmanns- eller politista-
sjonsdistrikter. En slik ordning vil åpne for at det kan
etableres større namsmannsdistrikter. Den nærmere
inndeling foreslås lagt til Kongen med mulighet for
delegering. 

K o m i t e e n  viser til at når det gjelder spørsmå-
let om hvilke sivile rettspleieoppgaver som skal ligge
til politi- og lensmannsetaten, er det i nærpolitirefor-
men konkludert med at de fleste av dagens oppgaver
fortsatt skal ligge hos politi- og lensmannsetaten. Det
ble videre presisert at sekretariatsfunksjonen for for-
liksrådet har sammenhenger med namsmannsopp-
gavene som tilsier at funksjonen fortsatt bør ligge hos
politiet. K o m i t e e n  viser til at departementet i den-
ne proposisjonen foreslår at sekretariatsfunksjonen
fortsatt skal ligge hos namsmannen. 

K o m i t e e n  viser til at politi- og lensmannseta-
ten i dag administrerer ulike typer skjønn etter flere
lover (oreigningslova, friluftsloven, lov om løysings-
rettar, matrikkellova, plan- og bygningsloven mv). I
forbindelse med nærpolitireformen ble det konklu-
dert med at politi- og lensmannsetaten bør avlastes
denne oppgaven. For de fleste av skjønnene foreslås
at jordskifteretten overtar oppgaven, men det foreslås
også andre løsninger.

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
viser til merknad i Innst. 306 S (2014–2015):
[[Sitat]]

«Komiteens medlem fra Senterpartiet vil peke på
verdien av at politiet også beholder et sivilt preg.
Gjennom at folk oppsøker lensmannskontoret for
ulike sivile tjenester, blir kontaktflaten mellom poli-
tiet og innbyggerne større. Publikums møte med et
ufarlig politi blir viktigere og viktigere, blant annet
som en følge av at vi er blitt et flerkulturelt samfunn.
De sivile oppgavene har også større legitimitet når de
blir utført av ordensmakten.»

[[Sitat]]

D e t t e  m e d l e m  er fremdeles av denne oppfat-
ning og ønsker ikke å innsnevre lensmannens opp-
gaver slik proposisjonen legger opp til. Namsoppga-
ver og lensmannsskjønn gir i dag politiet en bred
kontaktflate og bevarer politiets sivile preg. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t  o g  S e n t e r p a r t i e t  mener at de berørte
kommunene må sikres betydelig medbestemmelse
dersom namsmannsdistriktene skal endres.

Komiteens tilråding
Komiteens tilråding støttes av en samlet komité,

bortsett fra forslag til politiloven § 16 annet ledd og
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ny § 17 som fremmes av komiteens medlemmer fra
Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kriste-
lig Folkeparti.

K o m i t e e n  har for øvrig ingen merknader, viser
til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre føl-
gende 

v e d t a k  t i l  l o v

om endringer i rettergangslovgivningen mv. 
(organiseringen av den sivile rettspleien på 

grunnplanet)

I

Lovendringer om organiseringen av den sivile 
rettspleien på grunnplanet

1. I lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene gjøres
følgende endringer:

§ 27 sjette ledd skal lyde:
Den alminnelige namsmannen er sekretariat for

forliksrådene i sitt distrikt. Kongen kan ved forskrift
gi regler om forholdet mellom forliksrådet og sekre-
tariatet.

§ 28 første ledd fjerde punktum oppheves.
§ 28 nytt annet ledd skal lyde:

Møtene holdes hos sekretariatet. Ligger sekreta-
riatet utenfor forliksrådskretsen, holdes møtene i for-
liksrådskretsen dersom forliksrådet bestemmer det.

§ 63 første ledd skal lyde:
Hovedstevnevitne er den som er utpekt som

namsmann etter politiloven § 17.

§ 63 annet ledd nytt tredje punktum skal lyde:
Med politimesterens samtykke kan det oppnevnes
hjelpestevnevitner fra andre lensmannskontorer og
politistasjoner i namsmannsdistriktet. 

2. I lov 21. februar 1930 om skifte gjøres følgende
endringer:

§ 2 første ledd skal lyde:
Registrering og forsegling foretas av tingretten,

av namsmannen eller lensmannen eller av en annen
skikket person oppnevnt av tingretten.

§ 12 a første ledd skal lyde:
Om dødsfall skal den dødes nærmeste slektnin-

ger, ektefellen eller andre som har vært til stede,
straks gi melding til namsmannen eller lensmannen
eller til tingretten.

§ 125 tredje ledd tredje punktum skal lyde:
For øvrig får skjønnslovens bestemmelser om skjønn
tilsvarende anvendelse så langt de passer på skifte-
takst. 

3. I lov 27. mai 1932 nr. 2 om veksler skal § 87 første
og annet ledd lyde:

Protest tas opp av namsmannen.
Dersom det er nødvendig for at protesten skal

kunne opptas i tide, kan namsmannen ta opp protest
utenfor sitt distrikt.

4. I lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre skal
§ 38 tredje ledd første punktum lyde:

Fører dødsfall til at ingen lenger har foreldre-
ansvaret for eit barn, skal namsmannen, lensmannen
eller tingretten få opplysning om det i dødsfallsmel-
dinga.

5. I lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr skal
§ 5 a nr. 3 første punktum lyde:

Avgjørelser som gjelder forretninger som nevnt i
kapittel 4 og § 25 hos den alminnelige namsmannen
eller hos en særskilt namsmann kan påklages til ting-
retten etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven § 5-16.

6. I lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og
konkurs skal § 80 fjerde ledd lyde:

Registrerings- og forseglingsforretningene kan
overlates til namsmannen eller lensmannen eller til
en annen skikket person oppnevnt av retten.

7. I lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse
gjøres følgende endringer:

§ 2-2 første ledd skal lyde:
Namsmannen er den som er utpekt som nams-

mann etter politiloven § 17.

§ 5-16 annet ledd annet punktum og nytt tredje punk-
tum skal lyde:
Ellers forelegges klagen sammen med de tilhørende
dokumenter og opplysninger uten opphold for ting-
retten i rettskretsen der saksøkte bor. Hvis namsman-
nens stedlige kompetanse bygger på annet grunnlag
enn saksøktes bosted, forelegges klagen for tingret-
ten i rettskretsen som saken har slik tilknytning til. 

Nåværende tredje punktum blir fjerde punktum. 

8. I lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet gjøres føl-
gende endringer:
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§ 2 nr. 7 skal lyde:
7 utføre andre oppgaver som er fastsatt i lov eller

som følger av sedvane, herunder oppgaver som i
lov er lagt til den alminnelige namsmannen.

§ 16 annet ledd skal lyde:
Politidistriktene inndeles i lensmanns- og politi-

stasjonsdistrikter. Inndelingen fastsettes av Kongen.

§ 16 tredje ledd nr. 4 oppheves.

I kapittel III skal ny § 17 lyde:
§ 17 Den alminnelige namsmannen

Lensmannen og politistasjonssjefen er nams-
mann i sitt distrikt med mindre oppgaven som
namsmann ivaretas av et namsfogdkontor ledet av en
namsfogd. Namsmannsdistrikter skal omfatte en
eller flere hele kommuner. Kongen kan bestemme at
én lensmann, politistasjonssjef eller namsfogd skal
ivareta oppgaven som namsmann for flere lens-
manns- og politistasjonsdistrikter i samme politi-
distrikt.

Namsmann for Svalbard er Sysselmannen.
Kongen fastsetter hvilke namsmannsdistrikter

norsk kontinentalsokkel og norsk økonomisk sone
hører til.

§ 29 annet ledd skal lyde:
Departementet gir nærmere regler om i hvilken

utstrekning namsmannen kan overlate sine oppgaver
etter lov til sine underordnede.

9. I lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning skal
§ 3-3 bokstav k første punktum lyde:
til den alminnelige namsmannen og tingrett til bruk i
skiftesak, når en innsynsbegjæring gjelder fastsetting
av skatt for avdøde, og det ikke foreligger formell be-
slutning om skifteform. 

II

Lovendringer vedrørende lensmannsskjønn

1. I lov 14. juni 1912 nr. 1 om anlæg av taugbaner og
løipestrenger mv. skal § 16 lyde:

Skjønn som holdes med hjemmel i loven her, sty-
res av jordskifteretten.

2. I lov 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropria-
sjonssaker gjøres følgende endringer:

§ 7, § 9 annet ledd, § 10 annet ledd, § 17 annet ledd,
§ 24, § 25, § 31, § 34 første ledd, § 38 annet ledd,
§ 40 første ledd annet punktum, § 45, § 49 og § 54 b
annet ledd oppheves. 

§ 1 skal lyde:
Bestemmelsene i dette kapittel kommer til anven-

delse på skjønn som styres av tingretten, samt på
skjønn som styres av jordskifteretten i den utstrekning
det følger av jordskiftelova § 5-7.

§ 6 første ledd skal lyde:
Skjønnsforretningen holdes i den rettskrets hvor

gjenstanden for skjønnet befinner seg.

§ 8 første ledd skal lyde:
Begjæring om en skjønnsforretning fremsettes

ved prosesskriv eller muntlig for den rett som skal
styre forretningen.

§ 11 første ledd første og annet punktum skal lyde:
Antall skjønnsmedlemmer skal være fire dersom

ikke annet er bestemt ved lov. Skjønnet settes med to
skjønnsmedlemmer dersom en av partene krever det
og skjønnsstyreren finner det ubetenkelig. 

§ 12 første ledd skal lyde: 
Skjønnsmedlemmer tas av det utvalg som om-

handles i § 14 første ledd. Oppnevnelsen foretas av
skjønnsstyreren.

§ 13 skal lyde:
Når det etter domstolloven § 20 er oppnevnt en

særskilt skjønnsstyrer for en forretning som strekker
seg gjennom flere kretser, skal de samme skjønns-
medlemmer gjøre tjeneste i alle kretser. Skjønnsmed-
lemmer oppnevnes av skjønnsstyreren.

§ 20 a skal lyde:
Godtgjørelse til skjønnsmedlemmer fastsettes av

skjønnsstyreren etter forskrifter gitt av Kongen. Fast-
settingen kan ankes etter reglene i rettshjelploven
§ 27.

§ 33 a første ledd skal lyde:
Begjæring om overskjønn framsettes for den ret-

ten som har avsagt underskjønnet. Begjæringen for-
kynnes for motparten, og det settes samtidig frist for
uttalelse. Fristen bør normalt være tre uker.

§ 50 skal lyde: 
Avgjørelse av tvist etter § 48 kan bare angripes

ved begjæring om overskjønn når avgjørelsen går ut
på å fremme saken.

§ 52 første punktum skal lyde: 
Oppstår det slik tvist som nevnt i § 48 og skjøn-

net blir fremmet, kan hver part kreve at det blir gitt
alternative takster på grunnlag av forskjellige påstan-
der. 
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§ 58 annet ledd skal lyde: 
Erstatningen fastsettes av skjønnsstyreren ved

kjennelse.

3. I lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard oppheves
§ 10 tredje ledd.

4. I lov 15. desember 1950 nr. 7 om særlige rådgjer-
der under krig, krigsfare og liknende forhold opphe-
ves § 16 første ledd annet punktum.

5. I lov 29. juni 1951 nr. 19 om militære rekvisisjoner
gjøres følgende endringer:

§ 13 tredje ledd oppheves.

§ 15 første ledd skal lyde:
De lokale skjønnsnemnder fastsetter erstatning

for ytelser og tap som ikke blir avgjort etter takster
eller av Sentralnemnda for rekvisisjonssaker.

6. I lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet skal § 35
femte ledd tredje punktum lyde:
Skjønnet styres av jordskifteretten.

7. I lov 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast
eigedom gjøres følgende endringer:

§ 17 første ledd skal lyde:
Skjøn som skal fastsetja vederlag for oreignings-

inngrep etter § 2, skal haldast av tingretten etter
skjønslova om ikkje anna er sagt nedanfor. Skjøn
som skal fastsetja vederlag for inngrep etter § 2 nr. 1,
3, 9, 10, 11, 12, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42,
43, 50 og 53 er det jordskifteretten som styrer. Det
same gjeld inngrep etter § 2 nr. 19 for lågspana kraft-
line og nr. 47 til bate for høgst fem brukseiningar.
Kongen eller styringsorgan med fullmakt etter § 5
kan likevel gjera vedtak for den einskilde saka om at
skjønet skal styrast av tingretten. 

§ 19 første ledd annet punktum skal lyde:
I andre høve vert skadebota fastsett i skjøn som vert
styrt av jordskifteretten.

§ 26 annet ledd skal lyde:
Tvist om omfanget av rydjingsskyldnaden, om

alt rydjingsarbeidet er gjort, eller om kva krav grunn-
eigaren har når han lyt gjera arbeidet sjølv, vert av-
gjort med skjøn som vert styrt av jordskifteretten.

§ 27 annet ledd skal lyde:
Skjøn etter fyrste leden vert styrt av jordskifteret-

ten.

8. I lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar skal § 60 første
ledd lyde:

Med unntak av skjønn som nemnt i andre ledd,
skal skjønn etter denne lova haldast som skjønn styrt
av tingretten etter skjønnslova.

9. I lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter skal § 70
første ledd annet punktum lyde:
For den rett som således overtas, skal betales erstat-
ning, som fastsettes ved skjønn styrt av tingretten
dersom minnelig overenskomst ikke oppnås.

10. I lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner gjøres
følgende endringer:

§ 11 annet ledd annet punktum skal lyde:
Skjønnet styres av jordskifteretten.

§ 12 femte ledd annet punktum skal lyde:
Dersom partene ikke blir enige om hvilken erstatning
som skal gis, fastsettes erstatningen ved skjønn styrt
av tingretten.

11. I lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp skal
§ 10 første ledd lyde:

Fri rettshjelp som ikke omfattes av § 15, gis som
fritt rettsråd, herunder behandling for forliksrådet,
jordskifteretten og voldgiftssaker.

12. I lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurens-
ninger og om avfall skal § 22 tredje ledd tredje punk-
tum lyde:
I mangel av avtale, fastsettes merkostnaden og forde-
lingen av dette ved skjønn styrt av tingretten.

13. I lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr gjø-
res følgende endringer:

§ 5 a nr. 2 oppheves.

§ 11 første ledd første punktum skal lyde:
For behandling av skjønn og takster som styres

av en dommer ved de alminnelige domstoler eller en
dommer i jordskifteretten betales 5 ganger rettsgeby-
ret for hver dag eller del av dag som skjønnet varer. 

§ 11 tredje ledd oppheves. 

Nåværende fjerde ledd blir tredje ledd.

14. I lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og inn-
landsfisk mv. gjøres følgende endringer: 

§ 27 tredje ledd første punktum skal lyde:
Spørsmål om rettighetshaverne etter alminnelige

rettsgrunnsetninger har krav på erstatning for tap
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som følge av vedtak etter denne paragraf, avgjøres
ved skjønn styrt av tingretten om ikke annet blir av-
talt. 

§ 31 tredje ledd annet punktum skal lyde:
Partene kan innen 3 måneder etter departementets
vedtak kreve spørsmålet avgjort ved skjønn styrt av
tingretten.

15. I lov 19. juni 1992 nr. 59 om bygdeallmenninger
skal § 6-11. (skjønn) lyde:

Når allmenningsstyret har gitt samtykke etter
§ 6-1 annet ledd, tillatelse etter § 6-2, eller foretatt ut-
visning etter § 6-4 annet ledd eller § 6-10 første ledd,
eller festet bort setergrunn etter § 6-8 første ledd an-
net punktum, og noen bruksberettiget mener vilkåre-
ne ikke foreligger, kan vedkommende kreve dette
spørsmålet avgjort ved skjønn. 

16. I lov 9. desember 1994 nr. 64 om løysingsrettar
skal § 22 annet ledd lyde:

Skjønnet vert styrt av jordskifteretten.

17. I lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste
gjøres følgende endringer:

§ 43 første ledd første punktum skal lyde:
Skjønn etter lova her blir haldne som skjønn styrt

av tingretten.

§ 43 første ledd annet punktum oppheves.

18. I lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag skal § 4-18
annet ledd annet punktum lyde:
Skjønet skal styrast av jordskifteretten.

19. I lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommuni-
kasjon skal § 12-3 tredje ledd fjerde og femte punk-
tum lyde:
Skjønnet styres av jordskifteretten. Kongen kan like-
vel gjøre vedtak for den enkelte sak om at skjønnet
skal styres av tingretten.

20. I lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistre-
ring skal § 45 annet punktum lyde:
Skjønn blir styrt av jordskifteretten.

21. I lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byg-
gesaksbehandling skal § 16-12 første ledd lyde:

Skjønn etter dette kapittel behandles av tingret-
ten etter reglene om ekspropriasjon i lov 1. juni 1917
nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker. Skjønn etter
§§ 27-3 og 28-3 behandles av jordskifteretten etter
samme lov.

22. I lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av na-
turens mangfold skal § 51 annet ledd lyde:

Blir tilbudet ikke akseptert, kan eier eller rettig-
hetshaver senest seks måneder etter at det ble gitt,
sette frem krav for fylkesmannen om at staten begjæ-
rer skjønn styrt av tingretten til fastsetting av erstat-
ning etter § 50.

23. I lov 19. juni 2009 nr. 101 om erverv og utvinning
av mineralressurser oppheves § 53 første ledd. 

Nåværende § 53 annet og tredje ledd blir første og
annet ledd.

24. I lov 21. juni 2013 nr. 100 om fastsetjing og end-
ring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m.
gjøres følgende endringer:

§ 5-3 første ledd skal lyde:
Jordskifteretten held skjønn og tek andre avgjer-

der i samband med sak for jordskifteretten etter
a) lov 14. juni 1912 nr. 1 om anlæg av taugbaner og

løipestrenger mv. §§ 8 og 16, når det er nødven-
dig av omsyn til jordskiftet

b) lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet § 35 femte
ledd tredje punktum

c) lov 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast
eigedom §§ 17, 19, 26 og 27

d) lov 5. mai 1961 om grannegjerde
e) lov 16. juni 1961 nr. 12 om ymse beitespørsmål

§§ 7, 9 og 14
f) lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar kapittel VII
g) lov 29. november 1968 um særlege råderettar

over framand eigedom
h) lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 11
i) lov 9. desember 1994 nr. 64 om løysingsrettar

§ 22
j) lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og

grunnvann § 31 tredje ledd bokstav c
k) lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag § 4-18
l) lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunika-

sjon § 12-3
m) lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistre-

ring § 45
n) lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift
o) lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byg-

gesaksbehandling § 16-12, og
p) lov 4. september 2015 nr. 91 om posttjenester

§ 55

§ 5-7 første ledd tredje punktum skal lyde:
Reglane for skjønn styrt av tingretten i lov 1. juni
1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker gjeld
så langt kapittel 1, 2, 6 og 8 ikkje har reglar om be-
handlinga. 
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§ 5-7 annet ledd første punktum skal lyde:
Avgjerder som jordskifteretten tek som eiga sak

etter §§ 5-4 til 5-6, følgjer reglane for skjønn styrt av
tingretten i lov 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og eks-
propriasjonssaker.

25. I lov 4. september 2015 nr. 91 om posttjenester
skal § 55 annet ledd tredje punktum lyde:

Skjønnet styres av jordskifteretten.

III
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. De

enkelte bestemmelsene kan settes i kraft til ulik tid.
Kongen kan gi nærmere overgangsbestemmelser.

Oslo, i justiskomiteen, den 21. februar 2017

Hadia Tajik Hårek Elvenes

leder ordfører
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