
Ot.prp. nr. 53

(2004–2005) 

Om lov om endringer i lov 25. juni 2004 nr. 53 
om endringer i rettergangslovgivningen m.m. 

(organiseringen av den sivile 
rettspleie på grunnplanet) 

Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 11. mars 2005,

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Bondevik II)


1 Proposisjonens hovedinnhold 

I proposisjonen her foreslås det en justering i den 
terminologien for tjenesteenheter i politi- og lens
mannsetaten med ulik oppgaveportefølje som ble 
vedtatt ved lov 25. juni 2004 nr. 53 om endringer i 
retterganglovgivningen m.m. (organiseringen av 
den sivile rettspleie på grunnplanet). Etter lovvedta
ket skal en tjenesteenhet som ivaretar både politi
tjeneste og de sivile rettspleieoppgavene på grunn
planet, betegnes som et «lensmannskontor». Det 
foreslås at det åpnes for at betegnelsen «politista
sjon» kan benyttes for slike tjenesteenheter, jf. 
punkt 2 nedenfor. 

Det foreslås dessuten enkelte andre mindre jus
teringer i lov 25. juni 2004 nr. 53, jf. punkt 3 neden
for. 

2	 Terminologien for tjenesteenheter i 
politi- og lensmannsetaten 

2.1 Innledning 

Ved lov 25. juni 2004 nr. 53 om endringer i retter
gangslovgivningen m.m. ble det vedtatt en omfat
tende reform av den sivile rettspleien på grunnpla

net. Departementet tar sikte på at reformen trer i 
kraft 1. januar 2006. Hovedelementene i reformen 
er: 
–	 Oppgavene innen den sivile rettspleien på 

grunnplanet samles i politi- og lensmannsetaten 
i hele landet («politimodellen»). For forliksråde
ne gjelder dette sekretariatsfunksjonen. 

–	 Det åpnes for direkte tvangsinndrivelse av ui
motsagte krav. 

For innpassingen av oppgavene innen den sivile 
rettspleien på grunnplanet i politi- og lensmannseta
tens organisasjon ble det åpnet for to alternativer: 
–	 Oppgavene ivaretas av samme tjenesteenhet 

som ivaretar polititjenesten. En slik tjenesteen
het skulle per definisjon betegnes som et lens
mannskontor. 

–	 Oppgavene ivaretas av et namsfogdkontor, som 
er en ny betegnelse på driftsenheter innen poli
ti- og lensmannsetaten som har sivile rettspleie
oppgaver, men ikke polititjeneste. 

Den enhetlige og stringente terminologien ble be
grunnet slik i Ot.prp. nr. 43 (2003–2004) Om lov om 
endringer i rettergangslovgivningen m.m. (organi
seringen av den sivile rettspleie på grunnplanet), jf. 
proposisjonen punkt 6.4.1 (side 27): 
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«Etter departementets mening er det i et frem
tidsrettet perspektiv av stor betydning for publi
kum og andre at politimodellen gjennomføres 
på en måte som gir en ensartet tjenesteenhets
struktur utad og en ensartet terminologi som 
avspeiler hvilke enheter som har hvilke gjøre
mål. Tjenesteenhetens navn bør gi en så klar og 
entydig beskjed som mulig om hvilke oppgaver 
enheten har og for så vidt også om hvilket geo
grafisk område den dekker. ...» 

I Ot.prp. nr. 43 (2003–2004) ble det påpekt at 
den foreslåtte terminologien ville medføre «at be
tegnelsen lensmannskontor skal benyttes på enkel
te steder hvor en tidligere har brukt betegnelsen 
politistasjon», bl.a. i «en del mindre byer og større 
tettsteder», jf. proposisjonen punkt 6.4.1 (side 27). 

2.2	 Bakgrunnen for forslaget 

Under arbeidet med gjennomføringen av reformen 
av den sivile rettspleien på grunnplanet har depar
tementet erfart at det vil sikre en bedre oppslutning 
om reformen og en enklere gjennomføring dersom 
det åpnes for at man kan benytte betegnelsen «poli
tistasjon» der lokal tradisjon tilsier det, selv om tje
nesteenheten skal ivareta både polititjenesten og 
de sivile rettspleieoppgavene. For publikum og 

andre vil det ikke medføre noen vesentlig reduk
sjon i klarheten i hvilke tjenesteenheter som ivare
tar de forskjellige oppgavene i forskjellige kommu
ner. Dersom en kommune ikke dekkes av et lens
mannsdistrikt og det heller ikke finnes noe nams
fogdkontor for kommunen, vil de sivile rettspleie
oppgavene uten unntak ivaretas av den politistasjo
nen som ivaretar polititjenesten i kommunen. De
partementet foreslår på denne bakgrunn at det åp
nes for at også betegnelsen «politistasjon» kan 
benyttes for tjenesteenheter som ivaretar både poli
titjenesten og de sivile rettspleieoppgavene. 

Ved gjennomføringen av den omorganiseringen 
som reformen av den sivile rettspleien på grunnpla
net krever, må det for de aktuelle politistasjonene 
fastsettes at de skal ivareta oppgavene innenfor den 
sivile rettspleien på grunnplanet. Det samme må en 
gjøre ved senere omorganiseringer innen politi- og 
lensmannsetaten der det er aktuelt. 

2.3	 Gjennomføringen av den justerte 
terminologien 

Til sammenligning med oversikten i tabell 6.1 i Ot. 
prp. nr. 43 (2003–2004) over den vedtatte termino
logien gir tabell 2.1 en oversikt over den terminolo
gien som foreslås i proposisjonen her. 

Tabell 2.1 Tjenesteenheter i politi- og lensmannsetaten med ulik sammensetning av oppgavene 

Gjøremål Tjenesteenhet Distriktsbetegnelse Ledertittel 

Både politigjøremål Lensmannskontor Lensmannsdistrikt Lensmann 

og sivile rettspleie- Politistasjon Politistasjonsdistrikt Politistasjonssjef 
gjøremål (med sivile (med sivile (med sivile 

rettspleieoppgaver) rettspleieoppgaver) rettspleieoppgaver) 

Bare politigjøremål 
(geografiske Politistasjon Politistasjonsdistrikt Politistasjonssjef 
tjenesteenheter) 

Bare sivile gjøremål Namsfogdkontor Namsfogddistrikt Namsfogd 

I utgangspunktet skal politistasjoner, politista
sjonsdistrikter og politistasjonssjefer med sivile 
rettspleieoppgaver likestilles med lensmannskonto
rer, lensmannsdistrikter og lensmenn samt nams
fogdkontorer, namsfogddistrikter og namsfogder 
med hensyn til de sivile rettspleieoppgavene. Det 
reiser enkelte språklige spørsmål. 

For det første har verken «politistasjon» eller 
«politistasjonssjef» samme dobbeltbetydning som 
«lensmann», som ofte benyttes i betydningen tje

nesteenheten. Med den terminologien som foreslås 
i proposisjonen her, er det derfor et større behov 
for generelle bestemmelser om tjenesteenhetslede
rens adgang til å sette underordnede til å ivareta 
rettspleieoppgavene. For ingen av rettspleieoppga
vene er det en forutsetning at tjenesteenhetslede
ren selv skal ivareta oppgaven. Departementet fore
slår at det ved en tilføyelse i politiloven § 29 åpnes 
for at departementet gir nærmere regler om intern 
delegering av rettspleieoppgavene. Det er hensikts
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messig at denne hjemmelen omfatter all intern de
legering til underordnede innen politi- og lens
mannsetaten når det gjelder den sivile rettspleien 
på grunnplanet, og det foreslås derfor at tilføyelsen 
i politiloven § 29 erstatter de tilsvarende bestem
melsene i tvangsfullbyrdelsesloven § 2–9 og i 
skjønnsloven § 5 som vedtatt endret ved lov 25. juni 
2004 nr. 53. 

Etter den terminologien som foreslås i proposi
sjonen her, må man for det annet føye til «med sivi
le rettspleieoppgaver» etter «politistasjon» eller 
«politistasjonssjef» i de lovbestemmelsene som leg
ger slike oppgaver til lensmannen, namsfogden el
ler politistasjonen/politistasjonssjefen. I motsatt fall 
vil loven ikke gi et entydig svar på hvem publikum 
skal henvende seg til i kommuner der en har en el
ler flere politistasjoner for polititjenesten og et 
namsfogdkontor for de sivile rettspleiegjøremåle
ne. 

For det tredje kan oppramsingen av tre alterna
tiver gjøre enkelte lover unødig tunge. Av den 
grunn foreslås at det i skjønnsloven innledningsvis 
presiseres at bestemmelsene om skjønn som styres 
av lensmannen, også skal gjelde for skjønn som sty-
res av namsfogden eller en politistasjonssjef. 

3	 Andre endringer i lov 25. juni 2004 
nr. 53 

Kommuner som får felles sekretariat for sine for
liksråd og dessuten ligger i samme domssogn, kan 
etter endringene i domstolloven § 27 ved lov 25. ju
ni 2004 nr. 53 opprette felles forliksråd. Under ar
beidet med gjennomføringen av reformen av den si-
vile rettspleien på grunnplanet har departementet 
erfart at det for enkelte kommuner kan være aktu
elt å opprette felles forliksråd uavhengig av de sit
tende forliksrådenes funksjonstid, som utløper 1. 
mai 2008. Forliksrådene velges av det nyvalgte 
kommunestyret i de år det er kommunevalg og trer 
i funksjon 1. mai året etter. Etter departementets 
mening bør de aktuelle kommunene kunne oppret
te felles forliksråd uavhengig av funksjonsperioden. 
Fordi spørsmålet også kan oppstå i senere perio
der, foreslås adgangen til å opprette felles forliks
råd uavhengig av funksjonsperioden inntatt i dom
stolloven § 27 og ikke i overgangsbestemmelsene 
til lov 25. juni 2004 nr. 53. 

Ved lov 25. juni 2004 nr. 53 ble det vedtatt end-
ringer i tomtefesteloven § 43 om skjønn. Det sam-
me ble gjort ved lov 2. juli 2004 nr. 63 om endringer 
i lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste mv. 
Endringen i tomtefesteloven § 43 ved lov 25. juni 

2004 nr. 53 må justeres slik at den også fanger opp 
endringen ved lov 2. juli 2004 nr. 63. På samme må
te forholder det seg med endringen i domstolloven 
§ 219 og endringen i den paragrafen ved lov 17. de
sember 2004 nr. 94 og med endringene i naturska
deloven §§ 7 og 8 og endringene i de paragrafene 
ved lov 17. desember 2004 nr. 98. 

4	 Økonomiske og administrative 
konsekvenser 

Forslagene i proposisjonen her vil ikke ha nevne
verdige økonomiske eller administrative konse
kvenser for det offentlige, næringslivet eller privat
personer. 

5	 Merknader til de enkelte 
bestemmelsene i lovforslaget 

Til nr. 1 (lov 14. juni 1912 nr. 1 om anlæg av 
taugbaner og løipestrenger mv.) 

Om bakgrunnen for endringen vises til punkt 2. 

Til nr. 2 (domstolloven) 

Om bakgrunnen for endringen i endringen av § 27 
syvende ledd vises til punkt 3. Valget av felles for
liksråd vil gjelde for den resterende del av funk
sjonsperioden etter § 57, det vil si frem til 1. mai i 
året etter det førstkommende kommunevalget. 

Om bakgrunnen for endringen i endringen av 
§ 219 vises til punkt 3. 

Om bakgrunnen for de øvrige endringene vises 
til punkt 2. 

Til nr. 3 (lov 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og 
ekspropriasjonssaker) 

Om bakgrunnen for omleggingen av endringene i 
skjønnsloven vises til punkt 2, jf. særlig punkt 2.3. 
Den generelle bestemmelsen i § 1 første ledd tredje 
punktum dekker bare skjønnsloven kapittel 1. 
Namsfogd og politistasjonssjef må derfor nevnes 
særskilt i §§ 49, 54 b og 58 i kapittel 2. På den annen 
side blir endringene i §§ 9, 11, 12, 17, 20 a, 24, 25, 
31, 33, 33 a, 38 og 45 ved lov 25. juni 2004 nr. 53 
overflødige. 

Bestemmelsen om intern delegering i § 5 tredje 
ledd som vedtatt ved lov 25. juni 2004 nr. 53 erstat
tes av politiloven § 29 nytt annet ledd. 
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Til nr. 4 (lov 9. juli 1923 nr. 1 om anbringelse av 
signaler og merker for målearbeider) 

Om bakgrunnen for endringen vises til punkt 2. 

Til nr. 5 (lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard) 

Om bakgrunnen for endringen vises til punkt 2. 

Til nr. 6 (lov 21. februar 1930 om skifte) 

Om bakgrunnen for endringene vises til punkt 2. 

Til nr. 7 (lov 14. mars 1930 om landslott) 

Om bakgrunnen for endringene vises til punkt 2. 

Til nr. 8 (lov 27. mai 1932 nr. 2 om veksler) 

Om bakgrunnen for endringen vises til punkt 2. 

Til nr. 9 (lov 15. desember 1950 nr. 7 om særlige 
rådgjerder under krig, krigsfare og liknende 
forhold) 

Om bakgrunnen for endringen vises til punkt 2. 

Til nr. 10 (lov 29. juni 1951 nr. 19 om militære 
rekvisisjoner) 

Om bakgrunnen for endringene vises til punkt 2. 

Til nr. 11 (lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet) 

Om bakgrunnen for endringen vises til punkt 2. 

Til nr. 12 (lov 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning 
av fast eigedom) 

Om bakgrunnen for endringene vises til punkt 2. 

Til nr. 13 (lov 5. mai 1961 om grannegjerde) 

Om bakgrunnen for endringene vises til punkt 2. 

Til nr. 14 (lov 16. juni 1961 nr. 12 om ymse 
beitespørsmål) 

Om bakgrunnen for endringen vises til punkt 2. 

Til nr. 15 (veglov 21. juni 1963 nr. 23) 

Om bakgrunnen for endringen vises til punkt 2. 

Til nr. 16 (lov 29. november 1968 um særlege 
råderettar over framand eigedom) 

Om bakgrunnen for endringen vises til punkt 2. 

Til nr. 17 (lov 30. juni 1972 nr. 70 om bergverk) 

Om bakgrunnen for endringen vises til punkt 2. 

Til nr. 18 (lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner) 

Om bakgrunnen for endringen vises til punkt 2. 

Til nr. 19 (lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp) 

Om bakgrunnen for endringen vises til punkt 2. 

Til nr. 20 (barneloven) 

Om bakgrunnen for endringen vises til punkt 2. 

Til nr. 21 (lov 17. desember 1982 nr. 86 om 
rettsgebyr) 

Om bakgrunnen for endringene vises til punkt 2. 

Til nr. 22 (konkursloven) 

Om bakgrunnen for endringen vises til punkt 2. 

Til nr. 23 (plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 
77) 

Om bakgrunnen for endringen vises til punkt 2. 

Til nr. 24 (tvangsfullbyrdelsesloven) 

Om bakgrunnen for endringene vises til punkt 2. 
Bestemmelsen om bemyndigelse av funksjonærer i 
§ 2–9 er omskrevet slik at den bare gjelder for ting
retten. For namsmannen erstattes bestemmelsen 
av politiloven § 29 nytt annet ledd, se § 2–9 nytt an-
net ledd jf. punkt 2.3. 

Til nr. 25 (naturskadeloven) 

Om bakgrunnen for endringene vises til punkt 2 og 
3. 

Til nr. 26 (lov 9. desember 1994 nr. 64 om 
løysingsrettar) 

Om bakgrunnen for endringen vises til punkt 2. 
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Til nr. 27 (politiloven) Til avsnitt III Ikrafttredelse 

Om bakgrunnen for endringene vises til punkt 2, Siden lovendringene innarbeides i lov 25. juni 2004 
for endringen i § 29 se særlig punkt 2.3. nr. 53 om endringer i rettergangslovgivningen 

m.m. og ikke direkte i de berørte lovene, kan loven

Til nr. 28 (lov 20. desember 1996 nr. 106 om tre i kraft straks. Når endringene materielt vil få 

tomtefeste) virkning, beror på når lov 25. juni 2004 nr. 53 trer 
i kraft. Departementet tar sikte på ikrafttredelse

Om bakgrunnen for endringen vises til punkt 2 og 1. januar 2006.
3. 

Til nr. 29 (burettslagslova) 

Om bakgrunnen for endringen vises til punkt 2. Justis- og politidepartementet 

Til nr. 30 (ekomloven) t i l r å r : 

Om bakgrunnen for endringen vises til punkt 2. 

Til avsnitt II (ikrafttredelses- og 
overgangsbestemmelser) 

Om bakgrunnen for endringen vises til punkt 2. 

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
lov om endringer i lov 25. juni 2004 nr. 53 om end-
ringer i rettergangslovgivningen m.m. (organise
ringen av den sivile rettspleie på grunnplanet). 

Vi HARALD, Norges Konge, 

s t a d f e s t e r : 

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i lov 25. juni 2004 nr. 53 om endringer i retter
gangslovgivningen m.m. (organiseringen av den sivile rettspleie på grunnplanet) i samsvar med et vedlagt 
forslag. 
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Forslag 

til lov om endringer i lov 25. juni 2004 nr. 53 
om endringer i rettergangslovgivningen m.m. 

(organiseringen av den sivile rettspleie på grunnplanet) 

I 
Endringer i lov 25. juni 2004 nr. 53 om 

endringer i rettergangslovgivningen m.m. 
avsnitt I 

1. I nr. 3 skal endringen i lov 14. juni 1912 nr. 
1 om anlæg av taugbaner og løipestrenger mv. 
§ 16 lyde: 

Skjønn som holdes med hjemmel i loven her, 
styres av lensmannen, namsfogden eller politista
sjonssjef med sivile rettspleieoppgaver. 

2. I nr. 4 gjøres det følgende endringer i endring-
ene i lov 13. august 1915 nr. 5 om dom
stolene: 

I endringen av § 27 skal sjette ledd lyde: 
I lensmannsdistrikter er lensmannen sekretari

at for forliksrådet. I namsfogddistrikter er namsfog
den sekretariat. I politistasjonsdistrikter med sivile 
rettspleieoppgaver er politistasjonen sekretariat. Kon
gen kan ved forskrift gi regler om forholdet mellom 
forliksrådet og sekretariatet. 

I endringen av § 27 skal syvende ledd nytt annet 
punktum lyde: 

Felles forliksråd kan opprettes uavhengig av funk
sjonsperioden etter § 57. 

I endringen av § 63 skal første ledd lyde: 
I lensmannsdistrikter er lensmannen hoved

stevnevitne. I namsfogddistrikter er namsfogden 
hovedstevnevitne. I politistasjonsdistrikter med sivi
le rettspleieoppgaver er politistasjonssjefen hovedstev
nevitne. 

Endringen av § 163 a annet ledd skal lyde: 
Følgende myndigheter foretar forkynning pos

talt etter reglene i denne bestemmelse: De alminne
lige domstoler, jordskifterettene, forbrukertvistut
valget, påtalemyndigheten, namsmenn, lensmenn, 
namsfogder, politistasjoner med sivile rettspleieopp
gaver og fylkesmenn. 

I endringen av § 219 skal første ledd lyde: 
Kongen kan bestemme at den som vil yte retts

hjelp etter § 218 annet ledd nr. 1, 3 og 4 skal stille 
sikkerhet for erstatningsansvar vedkommende kan 
pådra seg under utøvelsen av rettshjelpvirksomhe
ten. Kongen gir nærmere regler om sikkerhetsstil
lelsen og kan pålegge den som yter sikkerhet å gi 
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet opplysninger 
om erstatningskrav som fremsettes. Kongen kan gi 
forskrift om regnskaps- og revisjonsplikt for den som 
driver rettshjelpvirksomhet, og om behandlingen av 
betrodde midler. For rettshjelp etter § 218 annet 
ledd nr. 1 kan Kongen gi bestemmelser om melde
plikt og om plikt for rettshjelperen til på forhånd å 
godtgjøre at vilkårene for å yte rettshjelp er oppfylt, 
herunder å fremlegge politiattest. I tillatelser etter 
§ 218 annet ledd nr. 3 og 4 kan det stilles vilkår og 
begrensninger. 

3. Nr. 6 om endringer i lov 1. juni 1917 nr. 1 
om skjønn og ekspropriasjonssaker skal lyde: 

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

§ 1 første ledd skal lyde: 
Bestemmelsene i dette kapittel kommer bare til 

anvendelse på skjønn som styres av en dommer el
ler av en lensmann, namsfogd eller politistasjonssjef 
med sivile rettspleieoppgaver. Skjønn som styres av 
en dommer kalles rettslige skjønn. Bestemmelsene i 
dette kapittel om skjønn som styres av en lensmann, 
gjelder på samme måte for skjønn som styres av en 
namsfogd eller av en politistasjonssjef med sivile retts
pleieoppgaver. 

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

ler det tjenestedistrikt hvor gjenstanden for skjønnet 
befinner seg. 

§ 7 skal lyde: 
Når en skjønnsforretning skal styres av en lens-

mann og holdes i flere distrikter, kan fylkesmannen 
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bemyndige den ene av dem til å styre hele forret
ningen. 

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

ved prosesskrift eller muntlig for den rett eller den 
lensmann som skal styre forretningen. 

§ 13 første ledd annet punktum skal lyde: 
Ved rettslig skjønn oppnevnes skjønnsmenn i 

så fall av skjønnsstyreren og ved skjønn som styres 
av lensmannen av den tingrett som vedkommende 
distrikt hører under. 

§ 34 første ledd skal lyde: 
Overskjønn over skjønn som er styrt av en lens-

mann, hører under tingretten. 

§ 49 første ledd skal lyde: 
Hvis det oppstår tvist som nevnt i § 48 første 

ledd under en skjønnsforretning som styres av en 
lensmann, namsfogd eller politistasjonssjef, skal av
gjørelse som går ut på å nekte saken fremmet, tref-
fes ved beslutning av bestyreren og skjønnsmenne
ne. 

§ 54 b annet ledd skal lyde: 
Bestemmelsene i første ledd gjelder også ved 

klage til tingretten i forbindelse med skjønn som 
styres av en lensmann, namsfogd eller politistasjons
sjef. 

§ 58 annet ledd tredje punktum skal lyde: 
Mot avgjørelser av en lensmann, namsfogd eller 

politistasjonssjef kan klage inngis i samsvar med 
§ 31. 

4. I nr. 8 skal endringen i lov 9. juli 1923 nr. 1 
om anbringelse av signaler og merker for 
målearbeider § 10 lyde: 

Skjønn etter loven her styres av lensmannen, 
namsfogden eller politistasjonssjef med sivile retts
pleieoppgaver. 

5. I nr. 9 skal lov 17. juli 1925 nr. 11 om 
Svalbard § 10 nytt tredje ledd lyde: 

Skjønn og takster som i riket for øvrig styres av 
lensmannen, namsfogden eller politistasjonssjef med 
sivile rettspleieoppgaver, styres på Svalbard av sys
selmannen. 

6. I nr. 10 gjøres det følgende endringer i
endringene i lov 21. februar 1930 om skifte: 

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

av lensmannen, namsfogden eller politistasjon med 
sivile rettspleieoppgaver eller av en annen skikket 
person oppnevnt av tingretten. 

Endringen av § 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 lensmannen, namsfogden eller 
politistasjon med sivile rettspleieoppgaver eller til 
tingretten. 

7. I nr. 11 gjøres det følgende endringer i
endringene i lov 14. mars 1930 om landslott: 

Endringen av § 6 tredje ledd skal lyde: 
Er ingen berettiget til stede for å motta lands

lottbeløpet, eller er det tvil angående dets betaling, 
kan det deponeres hos lensmannen, namsfogden 
eller politistasjon med sivile rettspleieoppgaver i det 
distrikt hvor fangsten er gjort. 

Endringen av § 8 annet skal ledd lyde: 
Skjønnet styres av lensmannen, namsfogden el

ler politistasjonssjef med sivile rettspleieoppgaver på 
det sted der fangsten eller skaden er gjort. 

8. I nr. 13 skal endringen i lov 27. mai 1932 nr. 
2 om veksler § 87 lyde: 

Protest tas opp av lensmannen, namsfogden el
ler politistasjon med sivile rettspleieoppgaver. 

Dersom det er nødvendig for at protesten skal 
kunne opptas i tide, kan lensmannen, namsfogden 
eller politistasjon med sivile rettspleieoppgaver ta opp 
protest utenfor sitt distrikt. 

Tilkalling av vitne er ikke nødvendig. 

9. I nr. 15 skal endringen i lov 15. desember 
1950 nr. 7 om særlige rådgjerder under krig, 
krigsfare og liknende forhold § 16 første ledd 
annet punktum lyde: 

Blir ikke annet bestemt, holdes skjønnet etter 
skjønnslovens regler av lensmannen, namsfogden 
eller politistasjonssjef med sivile rettspleieoppgaver. 
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10. I nr. 16 gjøres det følgende endringer i
endringene i lov 29. juni 1951 nr. 19 om 
militære rekvisisjoner: 

Endringen av § 13 tredje ledd skal lyde: 
Kongen kan gi nærmere regler om at erstatning 

som gjelder mindre beløp skal fastsettes ved skjønn 
som styres av lensmannen, namsfogden eller poli
tistasjonssjef med sivile rettspleieoppgaver etter be
stemmelsene i skjønnsloven 1. juni 1917 nr. 1. 

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

for ytelser og tap som ikke blir avgjort etter takster, 
ved skjønn styrt av en lensmann, namsfogd eller po
litistasjonssjef eller av Sentralnemnda for rekvisi
sjonssaker. 

11. I nr. 19 skal endringen i lov 28. juni 1957 
nr. 16 om friluftslivet § 35 annet ledd tredje 
punktum lyde: 

Skjønnet styres av lensmannen, namsfogden el
ler politistasjonssjef med sivile rettspleieoppgaver. 

12. Nr. 20 om endringer i lov 23. oktober 1959 
nr. 3 om oreigning av fast eigedom skal lyde: 

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

§ 17 første ledd annet punktum skal lyde: 
Skjøn som skal fastsetja vederlag for inngrep et

ter § 2 nr. 1, 3, 9, 10, 11, 12, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 42, 43, 50 og 53 er det lensmannen, namsfu
ten eller politistasjonssjef med sivile rettspleieoppgå
ver som styrer. 

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

vert styrt av lensmannen, namsfuten eller politista
sjonssjef med sivile rettspleieoppgåver. 

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

alt rydjingsarbeidet er gjort, eller om kva krav grun
neigaren har når han lyt gjera arbeidet sjølv, vert 
avgjort med skjøn som vert styrt av lensmannen, 
namsfuten eller politistasjonssjef med sivile rettspleie
oppgåver. 

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

nen, namsfuten eller politistasjonssjef med sivile 
rettspleieoppgåver. 

13. I nr. 21 gjøres det følgende endringer i
endringene i lov 5. mai 1961 om grannegjerde: 

Endringen av § 16 første ledd skal lyde: 
Skjøn etter lova her (gjerdeskjøn) vert styrt av 

lensmannen, namsfuten eller politistasjonssjef med 
sivile rettspleieoppgåver. 

Endringen av § 17 første ledd annet punktum skal 
lyde: 

Klagen har ikkje utsetjande verknad om ikkje 
lensmannen, namsfuten eller politistasjonssjefen el
ler tingretten vedtek noko anna. 

14. I nr. 23 skal endringen i lov 16. juni 1961 
nr. 12 om ymse beitespørsmål § 11 første ledd 
lyde: 

Vert det tvist om krav etter § 7 eller § 9, kan 
kvar av partane krevja at spørsmålet vert avgjort 
ved skjøn. Skjøn etter lova her vert styrt av lens
mannen, namsfuten eller politistasjonssjef med sivile 
rettspleieoppgåver. Skjønsstyraren skal gje partane 
varsel om skjønet med ein frist på minst 5 dagar. 

15. I nr. 24 skal endringen i veglov 21. juni 
1963 nr. 23 § 60 første ledd annet punktum 
lyde: 

Skjønnet kan styrast av lensmannen, namsfuten 
eller politistasjonssjef med sivile rettspleieoppgåver 
dersom partane er samde om det. 

16. I nr. 26 skal endringen i lov 29. november 
1968 um særlege råderettar over framand 
eigedom § 19 første ledd lyde: 

Skjøn etter lova her vert styrt av lensmannen, 
namsfuten eller politistasjonssjef med sivile rettspleie
oppgåver. 

17. I nr. 27 skal endringen i lov 30. juni 1972 
nr. 70 om bergverk § 55 første ledd lyde: 

Skjønn etter § 5 annet ledd og § 6 annet ledd 
styres av lensmannen, namsfogden eller politista
sjonssjef med sivile rettspleieoppgaver. 

18. I nr. 28 skal endringen i lov 9. juni 1978 nr. 
50 om kulturminner § 11 annet ledd annet 
punktum lyde: 

Skjønnet styres av lensmannen, namsfogden el
ler politistasjonssjef med sivile rettspleieoppgaver. 
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19. I nr. 29 skal endringen i lov 13. juni 1980 
nr. 35 om fri rettshjelp § 12 annet punktum 
lyde: 

Som saker utenfor rettergang anses i denne for
bindelse også behandling for forliksrådet, offentlig 
skiftebehandling med unntak av skiftetvist i søks
måls former, skjønn som styres av en lensmann, 
namsfogd eller politistasjonssjef og voldgiftsaker 
som ikke går inn under § 16. 

20. Nr. 30 om endringer i lov 8. april 1981 nr. 7 
om barn og foreldre skal lyde: 

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

Fører dødsfall til at ingen lenger har foreldrean
svaret for eit barn, skal lensmannen, namsfuten 
eller politistasjon med sivile rettspleieoppgåver eller 
tingretten få opplysning om det i dødsfallsmeldin
ga. 

21. I nr. 31 gjøres det følgende endringer i endrin-
gene i lov 17. desember 1982 nr. 86 om 
rettsgebyr: 

Endringen av § 5 a nr. 2 skal lyde: 
Avgjørelser som gjelder forretninger som nevnt 

i kapittel 3 hos en lensmann, namsfogd eller politi
stasjon kan påklages til tingretten etter reglene i 
skjønnsloven § 31. 

Endringen av § 5 a nr. 3 første punktum skal lyde: 
Avgjørelser som gjelder forretninger som nevnt 

i kapittel 4 og § 25 hos en lensmann, namsfogd eller 
politistasjon eller hos en særskilt namsmann kan 
påklages til tingretten etter reglene i tvangsfullbyr
delsesloven § 5–16. 

Endringen av § 11 første ledd første punktum skal 
lyde: 

For behandling av skjønn og takster som styres 
av en dommer ved de alminnelige domstoler eller 
av en lensmann, namsfogd eller politistasjonssjef, be-
tales 5 ganger rettsgebyret for hver dag eller del av 
dag som skjønnet varer. 

Endringen av § 11 tredje ledd skal lyde: 
For klage over avgjørelser under skjønn som 

styres av en lensmann, namsfogd eller politistasjons
sjef, jf. skjønnsloven § 31, betales rettsgebyret. 

22. I nr. 32 skal endringen i lov 8. juni 1984 nr. 
58 om gjeldsforhandling og konkurs § 80 fjerde 
ledd lyde: 

Registrerings- og forseglingsforretningene kan 
overlates til lensmannen, namsfogden eller politista
sjon med sivile rettspleieoppgaver eller en annen 
skikket person oppnevnt av retten. 

23. I nr. 33 skal endringen i plan- og bygningslov 
14. juni 1985 nr. 77 § 59 annet ledd lyde: 

I saker som ikke gjelder § 32 eller kap. VIII, sty-
res skjønnet av lensmannen, namsfogden eller poli
tistasjonssjef med sivile rettspleieoppgaver. 

24. I nr. 34 gjøres følgende endringer i endringene
i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfull
byrdelse og midlertidig sikring: 

Endringen av § 2–2 første ledd skal lyde: 
I lensmannsdistrikter er lensmannen nams

mann. I namsfogddistrikter er namsfogden nams
mann. I politidistrikter med sivile rettspleieoppgaver 
er politistasjonssjefen namsmann. Namsmann for 
Svalbard er sysselmannen. Kongen fastsetter hvil
ke namsmannsdistrikter norsk kontinentalsokkel 
og norsk økonomisk sone hører til. 

Ny endring mellom endringen i § 2–2 og

endringen i § 5–1 skal lyde:

§ 2–9 skal lyde:

Bemyndigelse av funksjonærer 

Tingrettene kan overlate utførelsen av sine gjø
remål etter denne lov til sine funksjonærer. Tingret
ten kan likevel ikke overlate til funksjonærer å avsi 
dommer og kjennelser eller å treffe beslutning om 
tvangssalg etter § 11–9. Kongen gir nærmere reg
ler om bemyndigelse av funksjonærer. 

For namsmennenes adgang til å overlate gjøre
mål til sine underordnede gjelder politiloven § 29 an-
net ledd. 

25. I nr. 35 gjøres følgende endringer i endringene
i lov 25. mars 1994 nr. 7 om sikring mot og 
erstatning for naturskader: 

Endringen av § 7 første punktum skal lyde: 
Det er et vilkår for å få erstatning at skaden er 

meldt til lensmannen, namsfogden eller politistasjon 
med sivile rettspleieoppgaver senest tre måneder et
ter at den er inntrådt. 
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Endringen av § 8 første ledd skal lyde: 
Taksten fastsettes ved skjønn som styres av lens

mannen, namsfogden eller politistasjonssjef med sivi
le rettspleieoppgaver. Skaden skal takseres så snart 
som mulig. 

26. Nr. 36 om endringer i lov 9. desember 1994 
nr. 64 om løysingsrettar skal lyde: 

I lov 9. desember 1994 nr. 64 om løysingsrettar

skal § 22 lyde:

Skjønn


Avgjerd i samsvar med §§ 19 til 21 høyrer under 
skjønn. 

Skjønnet vert styrt av lensmannen, namsfuten 
eller politistasjonssjef med sivile rettspleieoppgåver. 

27. I nr. 37 gjøres følgende endringer i endringene
i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet: 

Endringen av § 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 lensmannen, namsfogden eller po
litistasjonssjef med sivile rettspleieoppgaver. 

Endringen av § 16 første ledd skal lyde: 
Riket inndeles i politidistrikter med en politi

mester som sjef for hvert distrikt. Politidistriktene 
inndeles i lensmannsdistrikter og politistasjonsdi
strikter. I et lensmannsdistrikt eller politistasjonsdi
strikt har lensmannen eller politistasjonssjefen le
delsen av politiet under politimesteren. I politista
sjonsdistrikter der de oppgavene som i lov er lagt til 
lensmannen, namsfogden eller politistasjonssjef med 
sivile rettspleieoppgaver, ikke ivaretas av politistasjo
nen, skal de ivaretas av et namsfogdkontor som en 
egen driftsenhet ledet av en namsfogd. Lensmanns
distrikter, namsfogddistrikter og politistasjonsdi
strikter med sivile rettspleieoppgaver skal omfatte en 
eller flere hele kommuner. Inndelingen fastsettes 
av Kongen. Kongen fastsetter også hvordan di
striktsinndelingen skal være i forhold til den nor
ske del av kontinentalsokkelen og områder utenfor 
sjøterritoriet som norsk rett får anvendelse på. 

Ny endring etter endringen i § 22 skal lyde: 
§ 29 skal lyde: 
Instruksjonsmyndighet m.m. 

Kongen fastsetter en alminnelig tjenestein
struks for politiet. Departementet gir tjenesteregle
menter og særinstrukser. Politimesteren kan utste

de utfyllende tjenesteregler når lokale forhold gjør 
dette påkrevd. 

Departementet gir nærmere regler om i hvilken 
utstrekning lensmenn, namsfogder og politistasjons
sjefer kan overlate oppgaver som i lov er lagt til lens
mannen, namsfogden eller politistasjonssjef med sivi
le rettspleieoppgaver, til sine underordnede. 

28. Nr. 38 om endringer i lov 20. desember 
1996 nr. 106 om tomtefeste skal lyde: 

I lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste

skal § 43 lyde:

Skjønn


Skjønn etter kapittel VII vert haldne som retts
lege skjønn. Skjønnet kan styrast av lensmannen, 
namsfuten eller politistasjonssjef med sivile rettspleie
oppgåver dersom partane er samde om det. 

Skjønn etter §§ 15 og 37 skal styrast av lensman
nen, namsfuten eller politistasjonssjef med sivile retts
pleieoppgåver. Det skal vere to skjønnsmenn både ved 
skjønn og overskjønn. Om dekking av sakskostnader 
gjeld lov 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropria
sjonssaker § 43. 

29. I nr. 41 skal endringen i lov 6. juni 2003 nr. 
39 om burettslag § 4–18 annet ledd annet 
punktum lyde: 

Skjønet skal styrast av lensmannen, namsfuten 
eller politistasjonssjef med sivile rettspleieoppgåver. 

30. I nr. 42 skal endringen i lov 4. juli 2003 nr. 
83 om elektronisk kommunikasjon § 12–3 
tredje ledd fjerde punktum lyde: 

Skjønnet styres av lensmannen, namsfogden el
ler politistasjonssjef med sivile rettspleieoppgaver. 

II 
Endringer i lov 25. juni 2004 nr. 53 om 

endringer i rettergangslovgivningen m.m. 
avsnitt II Ikrafttredelses- og 

overgangsbestemmelser 
Nr. 5 skal lyde: 
5.	 Departementet kan bestemme at namsmanns

og stevnevitneoppgavene skal utføres av lens
mannen, namsfogden eller politistasjon med sivi
le rettspleieoppgaver selv om endringene i 
tvangsfullbyrdelsesloven § 2–2 og domstolloven 
§ 63 ikke har trådt i kraft. Der det innebærer 
overføring av oppgaver fra en kommune til sta
ten, må vedkommende kommune samtykke. 
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For kommuner som samtykker kan departe- i domstolloven § 27 og rettsgebyrloven § 7 ikke 
mentet bestemme at lensmannen, namsfogden har trådt i kraft. 
eller politistasjon med sivile rettspleieoppgaver III 
skal være sekretariat for forliksrådet, og at sta
ten skal overta det økonomiske og administrati- Ikrafttredelse 
ve ansvaret for forliksrådet, selv om endringene Loven her trer i kraft straks. 
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