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Retting av ikrafttredelse av lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 98 om odelsretten og 
åsetesretten, lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. og lov om jord mv. 

1 .Saken gi elder 

Lov om endringer i lov om odelsretten og åsetesretten, lov om konsesjon ved erverv av fast 
eiendom mv. og lov om jord mv. ble sanksjonert 19. juni 2009. I forbindelse med 
sanksjonsvedtaket ble det også bestemt når endringene skulle tre i kraft. Konklusjonen i 
tilknytning til spørsmålet om ikrafttredelse lød slik: 

"2. Delvis ikrafttredelse av lov om endring av lov om odelsretten og åsetesretten, lov om 
konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. og lov om jord mv. 

3. Endringene i punkt I, 11,111, w K VI, VIL VIII og M trer i kraft I. juli 2009. 

4. Endringen ipunkt VI J 3 f0rste ledd, fgrste annet og tredje punktum trer i kraft I .  januar 
2010. " 

Forutsetningen var at endringene som gjaldt fj4keslandbruksstyret først skulle tre i kraft fra 1. 
januar 2010. Det innebærer at konklusjonen punkt 3 og 4 er feil. I forbindelse med 
kunngjøringen av ikrafttredelsen, har Lovdata dessuten gitt uttrykk for at konklusjonspunkt 3 
og 4 henger dårlig sammen fordi det i nr. 3 framgår at hele punkt VI trer i kraft l .  juli, mens 
punkt 4 går ut på at deler av punkt VI skal tre i kraft l. januar 2010. 

2. Vurderinger 

Etter min mening viser drøftingen i resolusjonen tydelig hva som er  ment. Detsamme viser- 
konklusjonens punkt 2 der det er lagt opp til en delt ikrafttredelse. Konklusjonspunkt 3 og 4 
må imidlertid endres slik at lovendringene som gjelder fylkeslandbdsstyrene ikke trer i kraft 
før l. januar 2010. Det gjelder lovendringene i 111, IV, V, VI § 3 første ledd, første, andre og 
tredje setning, opphevelsen av 3 3 andre ledd og 5 5, samt endringene i hele VIII. 
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t i l r å r :  

1. Vedtak av Kongen i Statsråd 19. juni 2009 punkt 3 i sak om lov 19. juni 2009 N. 98 endres 
slik: Med unntak av endringene i punkt 2 nedenfor, trer endringene i lowedtaket punkt I, 11, 
VI, VII, og M i kraft l .  juli 2009. 

2. Vedtak av Kongen i Statsråd 19. juni 2009 punkt 4 i sak om lov 19. juni 2009 nr. 98 endres 
slik: Endringene i lowedtaket punkt 111, N, V, VI 5 3 første ledd første, andre og tredje 
setning, opphevelsen av 8 3 andre ledd og § 5, samt endringene i hele VI11 trer i kraft 1. 
januar 2010. 


