
VESTFOLD

JORDSKIFTERETT

Landbruks og matdepartementet
PB. 8007, Dep,
0030 Oslo

Deres referanse
200602788-Ø

Arkivnummer Vår referanse
420.2 7/2006/hb

HØRINGSUTTALELSE FORSKRIFT OM RETTSMEKLING FOR
JORDSKIFTERETTENE

Vår dato
8.1.2007.

Det vises til høringsbrev datert 21.11.2006, til utkast til forskrift om forsøksordning med
rettsmekling for jordskifterettene, samt tilhørende høringsnotat. Vestfold jordskifterett vil
henvise til følgende forhold som for oss fremstår som noe uavklarte i utkastet:

Til § 6

I § 6 tredje ledd fremgår det at jordskifteretten skal rapportere til matrikkelen vedrørende
grenser m.v. Vi savner imidlertid ytterligere presisering for den videre behandling av saken,
spesielt dersom det inngås forlik. I en ordinær behandling av en grensegangssak i dag kan det
inngås rettsforlik, avsies dom eller rettsfastsettende vedtak, som alle ender opp med at
jordskifteretten avmerker, innmåler, kartfester og beskriver de grensene som er behandlet. Er
det forutsatt i forskriften at også saker som løses ved rettsmekling skal sluttbehandles på
tilsvarende måte, enten de løses ved avtale, rettsforlik eller rettsfastsettende vedtak, eller er
det opp til partene (eller rekvirenten) å avgjøre den videre behandling av saken? Dersom
saken er løst ved avtale, kan grensene avmerkes, innmåles m.m. og saken avsluttes på dette
grunnlag uten at retten settes?

Er det mulig for rekvirenten å trekke saken etter at det er inngått forlik/avtale ved
rettsmekling? Jf høringsnotatet fotnote 1 til § 2. I tilfelle kan dette bli en økonomisk gunstig
måte for partene å få behandlet sakene sine på da det for trekte saker betales to ganger
rettsgebyret. Det er nærliggende å anta at mange parter vil være tilfredse med at saken er løst
ved forlik uten at grensene nødvendigvis blir avmerket, innmålt, kartlagt og beskrevet,
spesielt når dette vil medføre en mangedobling av sakens samlede kostnader.

Til § 8

I § 3 fremgår det at det kan oppnevnes en medhjelper. Dersom medhjelperen ikke er dommer
eller tjenestemann ved jordskifteretten, skal medhjelperens-godtgjørelse da fastsettes som for
rettsmekler i henhold til § 8 første ledd? Dersom så er tilfelle kan dette presiseres ved at
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første setning i § 3 endres til: "En rettsmekler,  eller medhjelper,  som ikke er dommer eller
tjenestemann .............."

Til § 9

Det fremgår av § 9 første ledd at eventuelle utgifter til rettmeklingen skal deles på partene
med hver sin like del. Vi vil anta at de fleste rettsmeklingene ved jordskifterettene ikke vil
medføre merutgifter for partene. Sakens øvrige kostnader (gebyr mm i henhold til
jordskifteloven § 74) forstår vi skal fordeles på vanlig måte etter jordskiftelovens
bestemmelser. Bør dette presiseres slik at det ikke kan misforstås dit hen at i saker løst med
rettsmekling så skal også de lovpålagte gebyr fordeles likt mellom partene?

Med hilsen
Vestfold jordskifterett
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