
 

Saksbehandler: Hilde Wahl Moen 
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Dato: 03.03.2015 

Saksnr.: 15/101 - 2 
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73 56 70 00 
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Postboks 8007 Dep. 

0030 OSLO 

 
 
  

 

Høringssvar - endring i ny lov om jordskifte 
 
Det vises til brev av 28.1. d.å. vedlagt et høringsnotat som omhandler forslag til endringer i lovens §§ 6- 21 
og 6-23. 
 
Domstoladministrasjonen (DA) støtter det fremlagte forslag til endring og mener at loven nå legger godt til 
rette for en effektiv og rasjonell saksbehandling i jordskiftedomstolene.  Vi vil imidlertid bemerke at  § 6-23 
bokstav a) med fordel kunne ha vært delt i to, slik at avgjerd om sakleg og geografisk avgrensning etter § 6-
9 tas  ut av bokstav a) og legges inn som bokstav b) . Det gjør bestemmelsen enklere og enda mere 
forståelig.  Påfølgende bokstavpunkter i § 6-23 må forskyves og tilsvarende bokstavmessige endring  må 
innarbeides i  § 6-21. 
 
Når det gjelder andre bestemmelser som bør vurderes rettet/endret i  denne runden, vil vi vise til vår 
tidligere meddelte skepsis til å innføre  betegnelsen "sambruk" i  § 3-8  som erstatning for begrepet 
bruksordning.  DA mener fortsatt at man skal være forsiktig med å endre veldefinerte juridiske og 
jordskiftefaglige begreper som ikke gjennom språklig utvikling har fått et annet innhold eller under tiden 
blitt umoderne eller gammelmodige.  Dernest kan betegnelsen  "sambruk"  medføre en berettiget og 
prosedabel tvil om hva en bruksordning kan gå ut på i et sambruksområde.  
 
Avslutningsvis vil DA  gi uttrykk for tilfredshet med departementets effektive behandling av dette 
lovspørsmålet som gjør at endringen kan  vedtas før loven trer i kraft. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 

 

Solveig Moen Hilde Wahl Moen 
avdelingsdirektør seniorrådgiver 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 

 

 

 

 
 


	Sdm_AMNavn
	Sdm_Att
	Sdm_AMAdr
	Sdm_AMAdr2
	Sdm_AMPostNr
	Sdm_AMPoststed
	Sgr_Beskrivelse
	Spg_paragrafID
	Sdo_Tittel
	Sse_Kontakt
	Sbr_Navn
	Sse_tittel
	Sbr_Tittel
	TblVedlegg__ndb_Tittel___1___1

