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Høring: 
Endringer i rettsgebyrloven 
 
Innledning 
Fram til 1983 var saker for jordskifteretten gebyrfrie,  
bortsett fra at det ble krevd inn tinglysingsgebyr for hver eiendom jordskiftesaka ble tinglyst på. 
Jordskifteretten har vært, og er fortsatt pålagt å tinglyse sakene på de eiendommene som er berørt (jsl. § 
24). 
 
I 1983 ble det så innført rettsgebyr på jordskiftesaker. 
Gebyret er tre-delt (jsl. § 74): 
Inngangsgebyr: Opprinnelig 2 R, senere hevet til 5 R 
Partsgebyr: Opprinnelig 1 R, senere hevet til 1,8 R per part 
Grensegebyr: Opprinnelig 1 R per km., senere hevet til 2 R per fastlagt 500 meter grense. 
 
Partsgebyret ble opprinnelig innført for å dekke tinglysingsgebyret; etter 1983 innkreves det derfor  
ikke særskilt tinglysingsgebyr for å tinglyse sakene (forskrift om gebyr for tinglysing mv. § 4, første ledd 
pkt. 9). 
Partsgebyret var derfor opprinnelig også fastsatt lik tinglysingsgebyret. 
Etter 1983 er det reelle tinglysingsgebyret sterkt redusert mens partsgebyret er vesentlig økt. 
 
Heving av rettsgebyr/partsgebyret i saker for jordskifteretten 
Vi ser at heving av rettsgebyret i den størrelsesorden som foreslått bør kunne være akseptabelt 
siden det ikke har vært endret siden 2006. Men det er uheldig med en så stor heving i ett grep. 
 
For jordskifterettene er det særlig uheldig med en så stor heving nå siden  
også partsgebyret blir hevet til 2 R når ny jordskiftelov iverksettes 01.01.2016. 
Det er også antydet at grensegebyret kan bli hevet. 
Til sammen vil disse økningene bety at partenes kostnader for å reise og  
gjennomføre jordskiftesak kan komme til å øke med bortimot 30 % ved årsskiftet 2015/2016. 
 
Vi er særlig opptatt av at partsgebyret, som altså ble innført for å dekke bortfall av  tinglysingsgebyr, 
fra 2016 vil bli kr. 2050 etter departementets forslag.  
Vi minner om at tinglysingsgebyret nå er kr. 525 per dokument. 
Partsgebyret bør altså reduseres til kr. 525 per sak/dokument  
om det skal dekke det det opprinnelig var ment å dekke. 
 
I vårt distrikt vil  den samlede virkning av disse gebyrøkningene trolig bli redusert tilgang på nye saker.  
Kostnaden for partene blir så store at de vil vegre seg for å reise sak.  



En stadig større andel av sakene vil være små tvistesaker i byer og tettsteder, mens en mindre andel  
av sakene vil være tradisjonelle jordskifter, bruksordninger og rettsutredninger 
som tradisjonelt har vært sett på som de mest samfunnsnyttige jordskiftesakene. 
 
Jordskifteretten kan komme til å utvikle seg i retning av en særdomstol for tvistesaker om fast eiendom,  
og for ressurssterke parter. 
 
En annen virkning av disse gebyrøkningene vil trolig være at jordskifterettene i større grad vil anvende  
unntaksregelen i jsl. § 74, 8. ledd hvor en har hjemmel til å endre de samla gebyrene. 
Dette er også uheldig da regelen utvilsomt vil bli praktisert ulikt fra domstol til domstol. 
 
Etter vårt syn bør derfor en heving av rettsgebyret som foreslått,  
følges opp med en vesentlig reduksjon av partsgebyret. 
Dette kan også være nøkkelen til at unntaksregelen i jsl. § 74, 8. ledd kan gå nesten helt ut av bruk. 
 
Forenkling av prosessen 
Vi har ikke vesentlige merknader til at endring i rettsgebyrets størrelse i framtiden forankres i forskrift i 
stedet for i lov. 
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