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Innledningsvis nevner vi at det kanskje er hensiktsmessig å ikke gi forskrifter om
arealmekling i denne omgangen. Vi minner likevel om at det alt vesentlige av
høringsuttalelser til rapporten  Forslag til jordskiftevirkemidler i byer, tettsteder og
hytteområder - "urbant jordskifte "  var positive til arealmekling. Det har også vært betydelig
forventning til virkemiddelet blant aktuelle brukere. Det er derfor god grunn til å vurdere et
virkemiddel av denne typen når jordskifteloven skal revideres.

Når det gjelder forslaget til rettsmeklingsforskrift, så synes vi det i hovedsak virker greit, og
vi ser fram til å ta virkemiddelet i bruk. Vi har likevel enkelte kommentarer.

§ 6 FORLIK

Formuleringen i andre ledd er etter vår vurdering uheldig. Et forlik kan ikke  inngås som
rettsfastsettende vedtak.  Men det kan være hensiktsmessig, og bør nevnes, at partene kan
inngå en avtale som j ordskifteretten så behandler videre som et rettsfastsettende vedtak.

§ 7 BEHANDLING  DERSOM  ENIGHET IKKE OPPNÅS

Bruken av begrepet  avsluttes  innledningsvis i bestemmelsen er etter vår vurdering uheldig.
En sak i jordskifteretten vil bare unntaksvis avsluttes med rettsmeklingen. Normalt vil det
gjenstå f.eks. merking og måling av grenser. Ordet bør derfor byttes ut med en formulering
som f.eks.  dersom enighet ikke oppnås ....

VIDERE BEHANDLING

Det har vært reist spørsmål ved behandlingen videre, etter at et rettsforlik er inngått. Etter vår
vurdering bør det bli om lag som i dag; Retten fortsetter saken ved å foreta nødvendig merke-
og målearbeid, og avslutter deretter saken. Om det skulle være uenighet om arbeidet som
gjøres i etterkant av forliket, må det angripes med rettsmiddel på vanlig måte.

BEVISFØRING

Tvisteloven har en bestemmelse i § 8-5 fjerde ledd om bevisføring. Vi stiller spørsmål ved
om forskriftene burde hatt en tilsvarende bestemmelse.
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GEBYRER

Etter det vi kan se, har ikke forskriften med bestemmelser om gebyrer i de tilfellene det
oppnås enighet ved meklingen. Det bør  ligge en gulrot  i gebyrene som oppfordrer til forlik.
En nærliggende løsning kan være at partene i de tilfellene saken  løses gjennom  rettsmekling
bare betaler registreringsgebyret. Om saken også innebærer grensemerking, betales det gebyr
også for dette. Gulrota blir dermed at partene kan slippe partsgebyret. Om bare deler av saken
løses gjennom rettmeklingen, bør det være opp til jordskifteretten å vurdere en reduksjon av
partsgebyrene.

Med hilsen
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