
1. Tingrett 

Det blir foreslått å legge ned de selvstendige domstolene Aust-Telemark tingrett på 
Notodden og Vest-Telemark tingrett i Kviteseid og slå de sammen med Nedre Telemark 
tingrett i Skien. Domstolene på Notodden og Kviteseid skal erstattes av rettsstaten i en 
sammenslått rettskrins. Kragerø kommune er urolig over at rettssteder over tid kan resultere i 
at de blir uten faste tilsette, i praksis bare rettssaler. 
I øvre Telemark bor det omkring 50 000 innbyggere og er 20 000 fritidseiedommer på et 
areal på over 12 000 km2. Av omsyn til store avstander og rettstryggheten til folk vil Kragerø 
kommune tilrå at det blir etablert ein selvstendig tingrett i øvre Telemark. Lokalisering må en 
avgjøre etter en lokal prosess, slik det nå blir gjort for Vestfold tingrett. 

1. Jordskifterett 
Kragerø kommune mener at Vestfold jordskifterett bør vurderes videreført som domstol i 
Tønsberg og ikke flyttes til Drammen.  
Alternativt følger Kragerø kommune mindretallet i domstolkommisjonen som tilrår å legge 
Vestfold jordskifterett sammen med jordskiftedomstolen lokalisert i Skien. 
Jordskifteretten er en arealdomstol, der arealet og tallet på utmarkseiendommer i 
rettskrinsen er vel så viktig for tallet på saker som tallet på innbyggere i rettskrinsen. Øvre 
Telemark jordskifterett bør være en selvstendig domstol, og ikke flyttes til Skien. Øvre 
Telemark jordskifterett har god rekruttering, god saksmengde og god saksavvikling. 
 

1. Ankeinstans 

Kragerø kommune støtter flertallet i NOUen og deres grunnlag for og at ankedomstolen til 
Buskerud tingrett bør flyttes fra Borgarting lagmannsrett i Oslo til Agder lagmannsrett lokalisert 
i Skien. Buskerud er i dag en del av Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter og 
også en del av Sør-Øst politidistrikt som utgir de gamle fylkene Vestfold, Telemark og 
Buskerud.  
 
Tilråding: 

1. Det bør opprettes en selvstendig tingrett for øvre Telemark. Spørsmålet om 
lokalisering må avgjøres ved en lokal prosess, jf. modell fra Vestfold tingrett.  

2. Vestfold jordskifterett bør opprettholdes i Tønsberg eller samlokaliseres med Nedre 
Telemark jordskifterett i Skien. Øvre Telemark jordskifterett skal være en 
selvstendig domstol.  

3. Buskerud tingrett bør ha Agder lagmannsrett som ankeinstans. 

 

 
 
 
 


