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Justisdepartementet har sendt på høring Skiftelovutvalgets utredning NOU 2007:16 Ny
skiftelovgivning. Det vises til høringsbrev av 25.11.2008.

I utredningen foreslås to nye lover:
- en ny lov om dødsboskifte til avløsning av skifteloven 1930. Bestemmelsene om deling av
formuen ved separasjon og skilsmisse foreslås flyttet til ekteskapsloven
- en ny lov om forsvunne personer til avløsning av loven fra 1961.

Fylkesmannen er høringsinstans. Høringsfristen er 1. mai 2009.

Spesielt for landbrukseiendommer som eies av dødsbo, foreslår utvalget at landbruksmyndighetene
skal kunne sette en tidsfrist dersom hensynet til håndhevelse av jordloven eller konsesjonsloven tilsier
det.

Landbruksmyndighetenes kompetanse etter jord- og konsesjonsloven er i stor grad knyttet til at det har
funnet sted et erverv. Et erverv anses først for å ha funnet sted når eiendommen overføres til en eller
flere av arvingene.

Etter dagens regelverk er det ingen frist for skilte av landbrukseiendommer. Det er derfor et klart
behov år for å kunne skjære gjennom og sette et utgangspunkt for fristen for blant annet bo- og
driveplikt. Fylkesmannen i Telemark har lagt til grunn at dødsboet - nærmest etter stilltiende avtale
mellom arvingene - er gått over til å bli et tingsrettslig sameie etter 3 år.

Fylkesmannen i Telemark støtter forslaget om at landbruksmyndighetene skal kunne sette en tidsfrist
dersom hensynet til håndhevelse av jordloven eller konsesjonsloven tilsier det.

Fylkesmannen i Telemark har utover dette ingen merknader til utredningen.
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