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Utkast til ny jordskiftelov - Høringsuttalelse fra Samferdselsdepartementet med
underliggende etater

Vi viser til Landbruks- og matdepartementets brev av 18.9.2009 vedrørende høring av
utkast til ny jordskiftelov med frist til den 15. januar 2010 til å komme med uttalelse.

Samferdselsdepartementet har forelagt høringsnotatet for våre berørte underliggende
etater / tilknyttede virksomheter. Vedlagt følger uttalelser fra Statens vegvesen,
Jernbaneverket og Avinor AS.

I Samferdselsdepartementets gjennomgang av lovutkastet finner vi generelt at forslaget
fremstår som en grundig og gjennomtenkt fornyelse av den gjeldende loven. Vi har
dermed ikke funnet grunn til å gå nærmere inn i de enkelte kapitlene på generelt
grunnlag.

Når det gjelder lovendringene vedrørende skjønn for private veger og endring i
vegloven, støtter vi oss her til kommentarene fra Statens vegvesen i det vedlagte brevet.
Samferdselsdepartementet er av samme oppfatning og har ingen innvendinger mot at
endringen gjennomføres.

Avinor har i sin høringsuttalelse pekt på at vilkårene for offentlig myndighet til å kreve
jordskifte i den foreslåtte § 6-5 forutsetter at tiltakshaveren selv har hjemmel til å
ekspropriere eiendom. Som Avinor påpeker har aksjeselskapet ikke slik hjemmel. Der
det er nødvendig å ekspropriere ny grunn til lufthavn i Norge, blir dette i praksis
foretatt av kommunen eller staten med hjemmel i plan- og bygningsloven § 35 eller av
Kongen med hjemmel i oreigningsloven § 2 nr. 16. Etter Samferdselsdepartementets
vurdering fremgår det som rimelig klart at lovutkastet § 6-5 er en videreføring av
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jordskifteloven § 5 niende ledd og at bestemmelsen fortsatt vil forutsette at det
foreligger en ekspropriasjonshjemmel for å kunne kreve jordskifte. Departementet
anser det ikke hensiktsmessig at jordskifteloven endres på dette området, slik at
adgangen til å kreve jordskifte ved ekspropriasjon fortsatt knytter seg til
ekspropriasjonshjemmelen. Avinor har bemerket at ordlyden i utkastet § 3-23
forutsetter at det er den som har ekspropriasjonshjemmelen som har rett til å få lagt ut
til sin del det areal tiltakshaveren trenger for å realisere tiltaket. Vi ber Landbruks- og
matdepartementet vurdere hva dette innebærer der stat eller kommune eksproprierer
på vegne av andre rettssubjekter, slik tilfellet er for Avinor.

For øvrig viser Samferdselsdepartementet til de vedlagte uttalelsene fra Statens
vegvesen, Jernbaneverket og Avinor AS.

Med hilsen

Cj7
Bente Elgar
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Utkast til ny jordskiftelov - Høring

Vi viser til departementets brev av 28. september i år.

Vi har gjennomgått lovutkastet og skal komme med noen kommentarer.

Deres referanse:

Det første vi merker oss er at lovteksten er fullstendig omredigert i forhold til någjeldende
lov. Hensikten har vært å få en ryddigere og mer logisk oppbygd lov som er enklere å forstå,
ikke minst for de mange grunneiere som kommer i kontakt med loven. Etter vår vurdering har
en lykkes bra med dette.

Den største innholdsmessige endringen er at ordningen med overjordskifte er foreslått
opphevet. I stedet går man inn for en ordning der alle ankesaker blir behandlet av
lagmannsretten. I den grad det ut fra sakenes karakter er behov for særskilt sakkyndighet
innenfor jordskifte under ankebehandlingen, foreslår man en ordning med at personer med
jordskiftedommerkompetanse trekkes inn som dommere i lagmannsretten. Når det gjelder
tiltaksjordskifte, som er de eneste saker etter jordskifteloven som jevnlig involverer Statens
vegvesen, vil ankeordningen som foreslås innebære at alle sider ved jordskifterettens
avgjørelse vil kunne overprøves. I forhold til nåværende ordning, der kun avgjørelsen i
skjønnssaken kan bli gjenstand for overprøving, ser Vegdirektoratet dette som en klar
forbedring.

Ut over dette er det ikke foreslått noen store innholdsmessige endringer i loven. Dette finner
vi også naturlig ettersom lovens bestemmelser er godt innarbeidet og utprøvd gjennom lang
tid. Men vi merker oss at man foreslår at jordskifterettens kompetanse til å holde skjønn
utvides på enkelte områder og at man generelt går inn for å oppheve de regler om stedlig
kompetanseavgrensning som man har i enkelte av de lover som hjemler skjønn for
jordskifteretten. I den grad disse lover alternativt også gir hjemmel til å kreve skjønn styrt av
lensmann, namsfut eller politiavdelingssjef, foreslår man, så vidt vi kan se, at alle disse
hjemlene blir opphevet og at jordskifteretten blir eneste skjønnsinstans.
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Dette vil blant annet få konsekvenser for skjønn etter kapitel VII i vegloven (private veger).
Her vil det kun være jordskifteretten som kan holde skjønn og den stedlige kompetansen vil
ikke lenger bli avgrenset til LNRF-områder. Vegdirektoratet mener dette vil bli en god
løsning. Ettersom jordskifteretten i disse sakene ofte møter de samme spørsmål som under
jordskifte, mener vi jordskifteretten er særlig kvalifisert til å ta seg av sakene. Vi sikter her
særlig til spørsmål som gjelder kostnadsdeling og felles bruk.

Videre vil det få konsekvenser for skjønn som partene kan avtale etter § 6 fierde ledd i
någjeldende jordskiftelov (som er videreført i § 5-1 i lovutkastet). Dette vil innebære at det
også utenfor LNRF-områder blir adgang til å avtale at jordskifteretten holder skjønn for å få
fastsatt erstatning i forbindelse med grunnerverv. Dette ser vi som en fordel ettersom
jordskiftedommere besitter en kompetanse innenfor verdsetting som tingrettsdommere som
regel ikke har.

Når det gjelder regler om utgiftsdekning, har vi merket oss at man foreslår å videreføre
regelen i § 81 i någjeldende lov om at skjønnsloven § 54 kommer til anvendelse for
tiltaksjordskifte. Regelen er tatt inn i § 7-4 i utkastet. Etter kjennelsen i Høyesteretts
kjæremålsutvalg 29. mai 2000 er det klart at henvisningen til skjønnsloven § 54 innebærer at
skjønnslovens sakskostnadsregler kommer til anvendelse for hele prosessen, dvs også for
arbeidet med skifteplanen. Konsekvensen av dette er at grunneierne kan engasjere advokat til
å ivareta sine interesser under skifteplanprosessen og få kostnadene dekket av tiltakshaver.

Vegdirektoratet ser ingen tungtveiende grunner til å videreføre denne bestemmelsen. For det
første mener vi det formelt sett ikke kan være riktig å gjøre skjønnsloven § 54 gjeldende for
skifteplanprosessen ettersom denne prosessen ikke innebærer noen ekspropriasjon. For det
andre mener vi det reelt sett ikke er behov for advokatbistand under denne delen av prosessen.
I spørsmål om hvordan eiendommene skal utformes vil ikke en advokat besitte noe mer
kompetanse enn en vanlig grunneier. Dessuten har jordskiftedommeren særlig kyndighet på
dette område. Når vi går i mot at skjønnsloven § 54 også skal gjelde for skifteplanprosessen,
er likevel hovedårsaken de kostnader dette innebærer. Vi har erfaring for at kostnadene i
enkelte saker kan beløpe seg til flere hundre tusen kroner. Dette har ført til at Statens
vegvesen har blitt mer tilbakeholden med å kreve tiltaksjordskifte. Etter at den nevnte
kjennelsen i Høyesteretts kjæremålsutvalg forelå, sendte Vegdirektoratet således et brev til
vegkontorene der vi gjorde det klart at det ut fra kostnadshensyn vil måtte vurderes nøye om
det skal kreves tiltaksjordskifte eller vanlig skjønn.

At det i praksis kan være vanskelig å sette et skille mellom hva som hører inn under
skifteplanprosessen og hva som hører inn under skjønnet, mener vi ikke er noen tungtveiende
grunn til å opprettholde någjeldende regel. Det må her utvises et skjønn, og dette
skjønnstemaet er neppe vanskeligere enn mange andre skjønnstemaer som melder seg i denne
typen saker.

Ut fra dette mener vi § 7-4 i utkastet må endres slik at skjønnsloven § 54 kun blir gjort
gjeldende for skjønnssaken.
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Til slutt vil vi henlede oppmerksomheten på et spørsmål som ikke er dratet i høringsnotatet.
Det gjelder spørsmålet om jordskifteretten når den fatter rettsendrende vedtak skal ta hensyn
til at eierne har ulike preferanser med hensyn til bruk av eiendommen. Dette er også formulert
som et spørsmål om en skal legge til grunn subj ektiv eller objektiv bruksverdi. I
høringsnotatet er det, uten noen nærmere begrunnelse, fastslått at det er eiendommen — ikke



eieren — som er vernet av den garantien mot tap som er nedfelt i § 3-3 i lovutkastet. I
realiteten er dette er svært omdiskutert tema og det har fra flere hold vært rettet kritikk mot
det verdsettingssyn arbeidsgruppa bygger på og som det er lang tradisjon for i jordskiftesaker.
Vi viser her spesielt til en artikkel av Sølve Bærug som er inntatt i den nylig utgitte
jubileumsboka for jordskifterettene. Vi mener at det er en klar mangel ved utredningsarbeidet
at dette viktige spørsmålet ikke er behandlet.

Seksjon for planlegging og grunnerverv
Med hilsen

Roar Midtbø Jefisen
Seksjonsleder

Olaf Ballangrud
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Samferdselsdepartementet
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Vår saksbehandler
Per Ame Andresen

Høring -  Utkast til ny jordskiftelov

Vi viser til departementets brev av 28. september d.å.

Avinor ønsker å fokusere på følgende forhold i lovforslaget:

Avinor AS Postboks 150 NO-2061 Gardermoen
Telefon 815 30 550 Telefaks 64 81 20 01
post@avinor.no www.avinor.no
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1. Tiltaksjordskifte - hjemmel for tiltakshaver til å kreve jordskiftesak  (§  6-5), - og for
tiltakshaver som eier areal til å få utlagt som sin del det areal tiltakshaver trenger
for å realisere et lovlig vedtatt tiltak (§ 3-23).

Avinor AS har pr. i dag ingen hjemmel til selv å vedta ekspropriasjon, men er avhengig
av at enten:

• kommunen (evt. staten) etter søknad fra Avinor vedtar ekspropriasjon med
hjemmel i plan- og bygningslovens § 35 på grunnlag av godkjent reguleringsplan

• eller at det fattes ekspropriasjonsvedtak i statsråd med hjemmel i
oreigningslovens § 2 nr 16 (luftfartsformål).

Etter § 6-5 er det "offentleg styresmakt og  andre tiltakshavarar med heimel til
ekspropriasjon til tiltak og anlegg" som kan kreve tiltaksjordskifte, og etter
§ 3-23 er det  "tiltakshaver med heimel til å ekspropriere" som eier noe i
jordskifteområdet som kan kreve å få utlagt som sin del det areal tiltakshaveren trenger
for å realisere et lovlig vedtatt tiltak.

Avinor AS har et ansvar for å eie, drifte og vedlikeholde et samlet statlig lufthavnnett på i
dag 46 lufthavner, og bør ha de samme virkemidler til rådighet i forbindelse med
utvikling av sine anlegg som Statens vegvesen og Jernbaneverket har ved etablering og
videreutvikling av veg og jernbaneinfrastruktur. Avinor har konkrete tilfeller hvor det er
skaffet tilveie arealer til bruk ved makeskifte ved grunnerverv, og hvor det kan være
aktuelt å benytte jordskifte.

Etter kommentaren til lovforslaget innebærer forslaget at andre tiltakshavere kommer på
linje med offentlig styresmakt når det gjelder å kreve jordskifte, og "Det avgjerande etter
utkastet er at det ligg føre heimel til å krevje ekspropriasjon. Når tiltaket kan bli
gjennomført ved ekspropriasjon, spelar det liten rolle for dei tiltaket rammer, om det er i
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offentleg eller privat regi. Det bør også vere slik at tiltakshavar bør kunne velje mellom
ekspropriasjon og jordskifte".

Selv om utvalgets intensjon synes å være at det som skal være avgjørende er at tiltaket
som sådan kan gjennomføres ved ekspropriasjon (uavhengig av hvem som er
tiltakshaver), har de endt opp med en lovteknisk bestemmelse som forutsetter at det er
tiltakshaveren selv som også må ha hjemmel til ekspropriasjon. Dette trolig fordi utvalget
har antatt at alle aktuelle tiltakshavere besitter en egen ekspropriasjonshjemmel. Dette
er som nevnt pr. i dag ikke tilfelle for Avinor AS (selv om problematikken knyttet til
hjemmel til ekspropriasjon til luftfartsformål tidligere er tatt opp med
Samferdselsdepartementet). Om en kommunal (eller statlig) ekspropriasjonsadgang
etter plan- og bygningslovens § 35 for regulerte lufthavnarealer med den foreslåtte
lovtekst kan benyttes som grunnlag for at Avinor, eller kommunen/staten, kan kreve
tiltaksjordskifte i forbindelse med grunnerverv til lufthavna synes språklig ikke åpenbart.
Dersom man kan innfortolke en slik adgang for ekspropriasjonsmyndigheten, vil man
uansett få et problem med den foreslått ordlyd i § 3-23 som forutsetter at det er den som
har ekspropriasjonshjemmelen som har rett til å få lagt ut sin del det areal tiltakshaveren
trenger for å realisere tiltaket. I praksis vil det ved grunnerverv til utvidelse av for
Avinors lufthavner være Avinor og ikke vedtaksmyndigheten som anskaffer
erstatningsarealer.

Vi ber om at disse problemstillinger vurderes i det videre lovarbeidet.

2. Tiltaksjordskifte — utgiftsdekning
Etter lovutkastets § 7-4 vil skjønnslovens § 54 fortsatt komme til anvendelse for
tiltaksjordskifte. Dette innebærer i slike saker basert på høyesterettspraksis at
skjønnslovens sakskostnadsregler blir gjeldende ikke bare for selve skjønnsdelen, men
også for arbeidet med å utarbeide skifteplaner.

Vi vil anbefale en klargjøring av at skjønnslovens § 54 kun skal få anvendelse på det
rene erstatningsutmålingsskjønnet, og ikke ved utarbeidelsen av skifteplaner. I motsatt
fall vil jordskifte som virkemiddel trolig i større grad bli valgt bort av tiltakshavere ut fra
prosessøkonomiske hensyn, selv om forholdene ellers skulle tilsi at jordskifte burde
være et godt virkemiddel. Vi kan heller ikke se reelle hensyn som taler for at grunneiere
skal ha krav om dekning av juridisk og sakkyndig bistand ved utarbeidelse av
skifteplaner, hvor jordskifteretten er et uavhengig organ som i utgangspunktet har den
beste kompetanse. Her vil det i tilfelle også være større potensial for motstridende
interesser mellom grunneierne, og derved behov for hver sine advokater, enn i et
ordinært ekspropriasjonsskjønn.

M vennlig hil en
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an var Lunde Per Arne Andresen
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