
  

  

ELTARBEID I EIENDOMS FAG 

  

R R NDELAG H S TEN 2011  

 

AMLERAPPORT S TUDENTARBEIDER ERIE E 2/ 2011 IN
S

T
IT

U
T

T
F

O
R

L
A

N
D

S
K

A
P

S
P

L
A

N
L
E
G

G
IN

G
   

F
E

L
T

A
R

B
E

ID
I

E
IE

N
D

O
M

S
F

A
G

2
0

1
1

, E
M

N
E

K
O

D
E

E
IE

3
0

4
                      IS

B
N

 8
2

-5
7

5
-6

1
0

1
-0



Studentdeltakere EIE304 2011: 

Gruppe    Deltaker    Studieprogram  

Litjbjørga   Cathrine Liss Hoddevik  Eiendomsfag 

    Gunn Hege Myrvold   Eiendomsfag 

    Vidar Espen Sæbø   Eiendomsfag 

    Tonje Yndestad   Eiendomsfag 

             

Dragset-Sugustad  Mona Therese Karlsen  Eiendomsfag 

    Eirik Nome    Eiendomsfag 

    Irina Telnes    Eiendomsfag 

    Rasmus Vatne    Eiendomsfag 

             

Svartdalsvegen  Jan Erik Bustnes   Eiendomsfag 

    Camilla Degerdal Gulliksen  Eiendomsfag 

    Kirsten Lyseng    Eiendomsfag 

    Erik Sand    Eiendomsfag   

             

Midtre Orkland  Magnus Braate   Eiendomsfag 

    Jon Erlend Hougsrud   Eiendomsfag 

    Trygve Haraldsen Prestegard  Eiendomsfag 

             

Valentinlyst senter  Erlend Løvøy    Eiendomsfag 

    Charlotte Aschim Mæhre  Eiendomsfag 

    Håkon Pedersen Veseth   Eiendomsfag 

             

  

Kurslærere: 

Førsteamanuensis Einar Hegstad, Institutt for landskapsplanlegging 

Stipendiat Øystein Bjerva, Institutt for landskapsplanlegging 



Introduksjon 

 

Emnet EIE304 Feltarbeid i eiendomsfag tas av studenter i siste studieår på studieprogrammet 
Eiendomsfag ved Institutt for landskapsplanlegging, Universitetet for miljø- og biovitenskap. 
Hovedmålet er at studentene etter gjennomført emne skal kunne utføre reell eiendomsfaglig 
datainnsamling gjennom observasjon, intervju, dokumentstudier mm., og å lage analyser på 
dette grunnlaget. Videre at de skal kunne bruke den strukturerte samtalen med grunneiere, 
rettighetshavere og andre aktører som arbeidsverktøy.  

Feltarbeidet høsten 2011 ble avholdt i Sør-Trøndelag i perioden 29. august – 2. september, 
hvor teamet var jordskifte. Studentene ble inndelt i fem grupper som studerte hver sin 
konkrete jordskiftesak. Tre av sakene var avsluttet, en var til behandling i Lagmannsretten og 
en pågikk fortsatt hos jordskifteretten. Sakene var på forhånd plukket ut av emneansvarlige 
lærere, i samarbeid med jordskifteretten i Sør-Trøndelag og Frostating jordskifteoverrett. I 
den grad det i år var et felles tema for sakene var dette bruksordning og felles tiltak, da fire av 
sakene omhandlet dette. Gruppene valgte selv hvilke problemstillinger de ville fokusere på i 
arbeidet med rapporten. 

Sakene gir ikke et representativt bilde av jordskiftesaker, da de er plukket ut med hensyn på at 
formålet er læring. I fire av sakene ble det anvendt rettsmidler, og den siste saken er en 
utradisjonell jordskiftesak. 

Vi ønsker å rette en stor takk til jordskifteretten i Sør-Trøndelag, særlig til jordskifterettsleder 
Oda Buhaug og jordskiftedommer Tore Solheim, for flotte presentasjoner av sakene, for 
nyttige befaringer, og for ellers å svare på spørsmål og gjøre øvrig materiale i sakene 
tilgjengelig for studentene. 

Videre vil vi takke jordskifteoverdommer Magne Reiten i Frostating jordskifteoverrett for å 
diskutere med hver av gruppene og gjøre rede for overretten sin behandling av sakene.  

Vi vil også takke Domstoladministrasjonen i Trondheim ved Solveig Moen og Hilde Wahl 
Moen, for hjelp i planleggingen av feltarbeidet, for å stille lokale til rådighet den første dagen 
og for inspirerende innlegg om mulighetene for jobb i jordskiftedomstolen. 

Til slutt vil vi takke grunneiere og andre som velvillig stilte opp for intervjuer. 

 

Videre følger de fem rapportene som ble utarbeidet av studentene. 

God lesing! 

 

Ås, november 2011 

Einar Hegstad og Øystein Bjerva (emneansvarlige UMB) 
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Forord  

Denne oppgaven er en semesteroppgave i emnet EIE304 – Feltarbeid i eiendomsfag. Gruppen 

har bestått av Cathrine Liss Hoddevik, Gunn Hege Myrvold, Vidar Espen Sæbø, og Tonje 

Yndestad. Vi går i 5.klasse eiendomsfag ved Universitet for miljø- og biovitenskap. 

 

Oppgaven tar utgangspunkt i en jordskiftesak fra Sør – Trøndelag jordskifterett. Oppgaven er 

basert på befaring av området, intervju med; parter, jordskiftedommerne og 

jordskifteoverrettsdommer i saken og skogbrukssjefen i kommunen. I tillegg har vi fått tilgang 

til alle saksdokumenter i jordskifteretten og jordskifteoverretten.  

 

Formålet med emnet er at man skal få innsikt i de ulike prosessene knyttet til jordskifte og 

hvordan arbeidet i et jordskifte fungerer. Emnet har også som mål at studentene skal utføre 

reell eiendomsfaglig datainnsamling gjennom observasjon, intervju og dokumentstudium, for 

så å lage en analyse.  

 

Feltkurset og etterarbeidet har vært lærerikt og spennende, å være ute i feltet og jobbe med 

reelle saker er en god læringsmåte.  

 

Vi vil rette en takk til jordskiftedommerne Tore Solheim og Ola Grendal ved Sør – Trøndelag 

jordskifterett for god innføring i jordskiftesaken, jordskifteoverdommer Magne Reiten ved 

Frostating jordskifteoverrett for god veiledning til problemstillingen, skogbrukssjef i Midtre 

Gauldal kommune Helge Grenne nyttige opplysninger, og partene som stilte opp til intervju. 

Videre rettes en takk til Øystein Bjerva og Einar Hegstad ansatt ved Institutt for 

landskapsplanlegging ved Universitetet for miljø- og biovitenskap for god veiledning under 

og etter feltarbeidet. 
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Kapittel 1 Innledning  

 

1.1 Innledning 

I dette kapittelet vil vi gi leseren en innføring om temaet i oppgaven, problemstillingene som 

skal belyses og metoden som er benyttet.  

 

1.2 Tema  

Denne oppgaven skal gi leserne innsikt i en jordskiftesak og er sluttresultatet av emnet 

EIE304. Emnet er delt i to deler, et feltkurs og en oppgavedel. Feltarbeidet går i korte trekk ut 

på at studentene får en konkret jordskiftesak hvor de ut i fra saken velge egne 

problemstillinger og belyse disse. Feltkurset ble holdt 28.august 2011 – 02.september 2011 i 

Sør-Trøndelag, Midtre Gauldal kommune.    

 

Temaet for denne oppgaven er en avsluttet vegsak fra Sør - Trøndelag jordskifterett. Gruppen 

vår ser på sak nummer 1600-1996-0026 – Litjbjørga. Vegsaken tok sted omtrent fem 

kilometer utenfor Støren sentrum i Midtre Gauldal kommune, se kart 1. 

 

Denne saken ble presentert som en av de vanskeligste sakene både jordskifteretten og 

jordskifteoverretten hadde behandlet (Solheim, Reiten, pers. med.). Saken ble avsluttet i 2009 

etter 13 års behandling i jordskifterett og jordskifteoverrett. Sakens tema var sams tiltak ved 

jordskifte, og saken gikk ut på nybygging av en kombinert skogsbilveg og adkomstveg fra 

kommunal veg på Folstadmoen via Litjbjørga til Bjørga for der å koble seg på eksisterende 

fylkesveg 633. Saken ble krevd av Erling Folstad, grunneier på Litjbjørga som er uten veg.  
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Ut i fra dette kan vi oppsummere følgende underproblemstillinger som vi ønsker å belyse 
nærmere: 

1. Hvilke kostnad- og nyttevurderinger ble lagt til grunn av jordskifteretten og 

jordskifteoverretten? 

2. Hvordan vurderte jordskifteretten traséalternativene?  

3. Hvordan opplevdes den lange jordskifteprosessen? 

4. Hva mener parter i dag om utfallet av denne saken? 

 

Det er ikke gitt en konklusjon til underproblemstillingene. Dette er begrunnet i kapittel 4.  I 

det avsluttende kapittelet, har vi reflektert kort over andre aspekt ved saken som vi finner 

interessante.  

 

1.3 Metode og fremgangsmåte  

”En metode er en fremgangsmåte, et middel til å løse problemer og komme frem til ny kunnskap. Et 

hvilket som helst middel som tjener dette formålet, hører med til arsenalet av metoder.”  

Vilheim Aubert. 

 

I dette delkapittelet vil vi gi en gjennomgang av forskningsmetoden som er benyttet i 

forbindelse med arbeidet til denne oppgaven. Det er i hovedsak benyttet kvalitativ metode. Vi 

kommer ikke til å forklare hva metode er, derfor er selve teorien rundt metode nevnt i korte 

trekk.  

 

Reliabilitet og validitet er to viktige begreper for å kvalitetssikre de forskningsmetodene vi 

har benyttet i denne oppgaven. Reliabilitet refererer til datamaterialets pålitelighet (Grønmo, 

2007 s.220) og validitet refereres til datamaterialets gyldighet i forhold til de 

problemstilingene som skal belyses i denne oppgaven (Grønmo, 2007 s. 231). Vi kommer 

tilbake til disse begrepene i kapittel 5. 

 

Kvalitativ metode 

Samfunnsvitenskapelig metodelitteratur skiller mellom kvalitative og kvantitative metoder. 

Kvalitativ metode forholder seg til data i form av tekst og fortolker teksten, mens kvantitativ 

metode forholder seg til kategoriske fenomener og legger vekt på opptelling og utbredelse av 

fenomener (Johannessen, Kristoffersen og Tufte, 2009 s.101). Det er forskningsspørsmålet 
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(problemstillingen) som bestemmer valget av metode, samt tilgjengelig tidsbruk og ressurser 

som begrenser hva som er mulig å gjennomføre. Kvalitativ metode har fokus på å få så mye 

informasjon som mulig ut av et begrenset antall personer. Hensikten er å overføre kunnskap 

og å få mer utfyllende informasjon om et fenomen, enn å overta statistiske generaliseringer. 

Datainnsamling og analyse foregår parallelt ved kvalitative metode (Johannessen, 

Kristoffersen og Tufte, 2009 s. 101). 

 

Siden det var ønskelig med informantenes personlige erfaringer og meninger var kvalitativ 

metode et naturlig valg. Innenfor kvalitativ metode er det to grunnleggende metoder som er 

egnet for å samle inn kvalitative data. Den ene er observasjon og den andre er intervju. Om 

observasjon skulle blitt brukt som en metode burde vi ha vært tilstede under saksgangen og 

observert partene og jordskiftedommerne samt jordskifteoverrettsdommeren i interaksjon, 

men saken er ferdig og det vi faktisk får observert er tilstand i dag. Med befaring på stedet vil 

vi få et viktig inntrykk av saken og hva saken har resultert i. Den viktigste metoden vår blir 

likevel intervju.  

 

Deltagere i undersøkelsesopplegget 

Problemstillingene setter restriksjoner på undersøkelsen og ga oss dermed føringer på hvilke 

informanter som var aktuelle. I denne oppgaven var de aktuelle informantene grunneiere 

berørt av jordskiftet, kommune og saksoppnevnte jordskiftedommere i henholdsvis 

jordskifteretten og jordskifteoverretten. I praksis er det ingen begrensninger på antall 

intervjuer og med 21 eiendommer involvert i saken ble det valgt ut seks parter hvor tre var for 

jordskiftet og tre var i mot. I tillegg til to saksoppnevnte jordskiftedommere og en 

jordskifteoverrettsdommer og skogbrukssjefen i Midtre Gauldal kommune.  

 

Måten utvalget ble valgt 

Det var lite aktuelt å rekruttere informantene tilfeldig. Siden dette er en kvalitativ 

undersøkelse var vi mer interessert i å generere overførbar kunnskap og få en dypere 

forståelse om selve problemstillingen. Rekrutteringen har da et bestemt mål. I 

metodelitteraturen kalles dette for ”purposeful sampling” eller strategisk utvelging av 

informanter (Johannessen, Kristoffersen og Tufte, 2009 s.109).  
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Informantene fikk på forhånd tilsendt brev, hvor det ble informert om vår undersøkelse og 

hensikten med den. Disse brevene ble sendt til dem som ble ansett som de mest sentrale 

partene i saken, jf. vedlegg 1. 

 

Intervju 

Den mest passende metoden i denne oppgaven var intervju som baserer seg på delvis 

strukturerte intervjuer, også kalt intervju basert på intervjuguide. Det er viktig å påpeke at en 

intervjuguide ikke er et spørreskjema, men en liste over temaer som skal gjennomgås i løpet 

av intervjuet. Disse temaene var ment å oppmuntre informantene til å komme med utdypende 

informasjon. I tillegg inneholder intervjuguiden underpunkter eller underspørsmål, for å sikre 

at ingenting faller bort. Intervjuguiden ligger vedlagt, jf. vedlegg 2. Vi ringte og avtalte sted 

og tid for intervjuet. Vi ga informanten mulighet til å velge møtested, noe som gir dem en 

følelse av kontroll og trygghet. Dette gjorde vi for det var ønskelig å få til en best mulig 

dialog mellom intervjuer og informant. Det er alltid ønskelig å få mest mulig dybde i 

intervjuet, dette er viktig når man er interessert i informantens personlige erfaringer og 

meninger. Vi som intervjuere snakket, samhandlet, lyttet og stilte spørsmål for å få tak i mest 

mulig kunnskap, forståelse, erfaring og samhandling.  

 

Etiske avveiinger 

For at informantene skal føle seg komfortable og trygge, ville gruppen som nevnt la 

intervjuene foregå på ”hjemmebane”. Vi intervjuet partene hver for seg noe som bidrar til at 

informantene lettere deler sensitiv informasjon. Dersom vi intervjuet partene i gruppe ville de 

ikke forblitt anonyme og dem ville muligens vært selektive med informasjonen de deler. 

Intervjuet ble innledet med å presentere oss som studenter ved Universitet for miljø- og 

biovitenskap (UMB) og forklarte at vi hadde en semesteroppgave som tok utgangspunkt i 

jordskiftesaken Litjbjørga. Det ble informert om at intervjuer har taushetsplikt og at 

informanten vil være anonym. For at informanten skulle føle seg komfortabel, startet 

intervjuet med løst snakk, dette ble gjort for å skape en god stemning og tillitt mellom 

informant og intervjuer.  

 

Det ble lagt klare regler på hvordan intervjuet skulle gjennomføres før vi møtte partene, dette 

for å få en struktur under intervjuet. Strukturen var at én stilte spørsmål, mens de andre 
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noterte og supplerte om nødvendig med flere spørsmål. Uklare spørsmål ble stilt to ganger for 

å forsikre oss om at vi hadde oppfattet partens mening korrekt.  

 

Siden vi er ute etter informantens opplevelse av jordskiftet, tror vi ikke at det blir store 

problemer med at informanten svarer det han tror intervjuer vil høre eller prøver å sette seg 

selv i bedre lys. Siden saken er ferdig er det lettere å få sannferdig informasjon nå, enn om 

jordskiftesaken fremdeles pågikk. Det er mindre forsvarmekanismer i sving når det ikke 

handler om informantens personlige egenskaper, men for å forhindre slike situasjoner vil 

likevel intervjuguiden holdes skjult for informanten (Johannessen, Kristoffersen og Tufte, 

2009:165). 

 

1.4 Oppbygging av oppgaven  

Denne oppgaven er bygd opp av syv hovedkapitler. Kapittel én er innledningen av oppgaven 

hvor vi gir leseren en forklaring på hva temaet for oppgaven er, hvilke problemstillinger som 

skal drøfte og hvilken metodebruk som er benyttet i oppgaven.  

 

I kapittel to vil hovedfokuset være å presentere empirien innhentet under feltkurset. I tillegg 

vil vi gi leseren et sammendrag av jordskiftesaken og en kort innføring av området saken 

pågikk.  

 

Kapittel tre er teorikapittelet. I dette kapittelet vil lovhjemmelen bli konsentrert til 

jordskifteloven (jskl.) av 1979 §§ 1, 2 bokstav e og 3 bokstav a. Videre i dette kapittelet 

drøfter vi hvilke vilkår som må være oppfylt ved fremming av en jordskiftesak. 

 

Kapittel fire er hovedkapittelet i oppgaven. Her blir jordskiftesaken belyst ytterligere ved å 

drøfte underproblemstillingene. Kapittel 2 og 3 danner grunnlaget for å belyse disse.   

 

Kapittel fem gir en gjennomgang av datakvaliteten til oppgaven vår. 

 

I kapittel seks reflekterer vi ytterlige over aspekter ved saken som vi finner interessante. I 

dette kapitelet har gruppen formulert seg noe friere.  

 

I kapittel 7 reflekter vi over oppgave- og jordskifteprosessen med egne ord.   





 
 

EIE304   11 
 

2.3 Kort om området Litjbjørga, Bjørga og Støren 

Støren er kommunesenteret i Midtre Gauldal kommune og ligger ca. 50 km sør for Trondheim 

(Wikipedia 2011, Midtre Gauldal). Dovrebanen og Rørosbanen møtes her. Lakseelven Gaula 

renner gjennom tettstedet. Folketallet har siden 1964 steget i de sentrale delene av bygda, 

samtidig som det har gått sterkt tilbake i enkelte ytterkanter (Wikipedia 2011, Støren).  

 

Adkomsten til tunet på Litjbjørga følger i dag en svært bratt og smal veg over en strekning 

på ca. 1,7 km. Vegen tar til fra kommunalveg i dalbotnen ved Rommet 

(Folstadmoen). Tunet på Litjbjørga ligger 320 meter over havet og høydeforskjellen ned til 

den kommunale vegen er på om lag 250 meter. Avstanden fra Rommet til krysset ved Støren 

kirke er ca. 3 km.  

 

Bjørga ligger 1,8 km. øst for Litjbjørga. Det er ikke vegforbindelse mellom Bjørga og 

Litjbjørga. Adkomsten til Bjørga går etter fylkesveg 633 fra Rognes. Fylkesvegen er til dels 

smal og svingete. Strekningen fra Bjørga og ned til Rognesbrua er 5,5 km. og avstanden fra 

Rognesbrua til krysset ved Støren kirke er 10 km.  

 

2.4 Sammendrag av jordskiftesaken  

Erling Folstad eier av Litjbjørga, krevde i 1996 jordskiftesak for etablering av felles veg. Den 

skulle fungere som adkomstveg til tunet på Litjbjørga og som skogsbilveg for tilgrensende 

skogarealer.  

 

Rekvirenten ønsket å få anlagt en ny veg fra Folstadmoen til Litjbjørga med forbindelse 

videre østover til Bjørga. Eiendommen hans har 3600 dekar utmark. Det er et fint 

friluftsområde, og det ligger godt til rette for utnytting, men på grunn av dårlig adkomst får 

eieren ikke utnyttet eiendommens potensial.  

 

En vegforlengelse til Bjørga vil gi kortere adkomst til Støren. Det kan tas ut skog via en ny 

veg fra flere eiendommer. Hytteeiere ved Langvatnet vil også få nytte av kortere adkomst. 

 

Saken ble påbegynt i 1998. Jordskiftedommeren skriver at adkomsten til tunet på Litjbjørga 

følger en svært bratt og smal traktorveg over en strekning på ca. 1,7 km. Traktorvegen tar til 

fra kommunal veg i dalbunnen ved Rommet. Traktorvegen har ikke tilfredsstillende standard 
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Retten mente at det var ingen vesentlig forskjell mellom alternativene i forhold til utløsning 

av skogsresurser.  

 

Retten vedtok vedtekter for Bjørga veglag og avsluttet saken februar 2007. 

 

Saken ble anket i 2007 til Frostating jordskifteoverrett. I anken, datert 12. mars 2007 side 10, 

la de ankende parter ned følgende påstander (jf. vedlegg 3):  

Prinsipalt: 

1. Saken hjemvises til videre behandling i jordskifteretten. 

2. De ankende parter tilkjennes sakens omkostninger for jordskifteoverretten med tillegg 

av renter etter lov om forsinket betaling fra forfall til betaling skjer. 

 

Subsidiært: 

1. Jordskifterettens avgjørelse gjøres følgende endringer: 

Pkt. 2.2.: Opparbeidingen av vegen skal starte opp innen 12 måneder etter at 

jordskiftesaken er rettskraftig. 

Pkt. 2.3 (tillegg til eksisterende ordlyd). De som ønsker vegen opparbeidet skal stille 

bankgaranti eller tilsvarende på et beløp fastsatt og fordelt etter retten skjønn både i 

forhold til bygging av vegen og i forhold til brøytekostnader. 

Pkt. 2.6: Kostnadsandelen fastsettes av retten etter skjønn begrenset oppad til 

jordskifterettens fastsatte beløp. 

Pkt. 2.7: (tillegg til eksisterende ordlyd). Når den enkelte har betalt sin andel i 

jordskifteoverretten vurderte i første omgang om noen av de ankende partene sine 

eiendommer er blitt påført tap som en følge av det pålagte tiltaket. 

 

Jordskifteoverretten kom etter en samlet vurdering til at kravet om at ingen eiendom skal 

påføres tap, ikke var oppfylt for alle eiendommer i skiftet. De pekte særlig på eiendommene 

øst for Bjørga, som har adkomst direkte til fylkesvegen. Begrunnelsen for dette var at disse 

eiendommene under saken kunne ta ut tømmer langs den eksisterende fylkesvegen i tillegg 

hadde disse partene adkomst til bolig fra offentlig veg.  

 

Frostating jordskifteoverrett vedtok i denne saken at Sør-Trøndelag jordskifterett sitt vedtak 

skulle oppheves. Saken ble hjemvist til videre behandling i Sør-Trøndelag jordskifterett. 
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2.5 Jordskifterett og jordskifteoverrett 

Herunder kommer tanker, vurderinger og refleksjoner som jordskiftedommerne og 

jordskifteoverrettsdommer i de ulike instansene har gjort seg i vedrørende jordskiftesak, både 

under og etter at saken var ferdig. Gjennom intervjuene og samtalene med de to 

jordskiftedommerne og jordskifteoverrettsdommer som hadde saken oppe til behandling blir 

flere sider belyst ytterliggere. 

 

2.5.1 Jordskiftedommer i første instans 

Jordskiftesaken ble krevd i 1996 av Erling Folstad til Sør-Trøndelag jordskifterett. Tore 

Solheim ble oppnevnt som jordskiftedommer i saken.  

 

Jordskiftedommeren påpekte at rekvirenten var en stille og beskjeden person som gjorde lite 

utover det å kreve jordskiftesaken. Under jordskifteprosessen ble det en veldig klar motstand 

mot vegen. Disse partene var i følge jordskiftedommeren aktive med å legge frem dokumenter 

og føre sin sak. Dette var partene som var for veg ikke så flinke til. Jordskiftedommeren 

kommenterte at dersom disse partene hadde lagt frem konkrete planer for hva de tenkte å 

utnytte området til, kunne dette bidra til å påvise mer nytt av en ny veg. Under saken kom det 

frem noen ideer fra partene, men disse var vage og lite konkretisert og jordskifteretten kunne 

ikke vektlegge disse.  

 

Eiendommene som var parter i saken var i hovedsak skogseiendommer. Jordskifteretten 

vinklet saken til nytten var størst ved skogsdrift. Jordskifteretten la i tillegg stor vekt på 

verdiøkning av boligene, og omtalte dette som boverdi. Jordskiftedommeren kommenterte at 

det var svært vanskelig å tallfeste dette, og at det ble en skjønnsvurdering.  

 

Saksbehandlingen tok svært lang tid. Dette begrunnet jordskiftedommeren med at i det 

tidsrommet saken ble krevd og tatt opp til behandling var det mange andre saker til 

behandling ved jordskiftekontoret.  I tillegg avventet jordskifteretten videre saksbehandling i 

påvente av kommunens saksbehandling om tilskudd til tiltaket med ny veg. Det ble sendt 

søknad i 1998, og under rettsmøte juni 2004 redegjorde datidens skogbrukssjef i Midtre 

Gauldal kommune for tilskuddsmulighetene. Det ble gitt et tilskudd på kr. 300 000, under den 

forutsetning at alternativ 1. skulle vedtas.  
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2.5.2 Jordskifteoverrettsdommer fra Frostating jordskifteoverrett 

Jordskiftesaken ble anket til Frostating jordskifteoverrett den 26.mars 2007. Magne Reiten ble 

oppnevnt som jordskifteoverrettsdommer i saken. De ankende partene ble prosedert av 

advokat Frode Henning Antonsen, mens ankemotpartene var selvprosederende. Partene som 

var i mot vegalternativet som jordskifteretten hadde vedtatt var mer handlekraftige enn de 

som var for veg. Dette kom til syne ved at partene i mot veg la frem undersøkelser som de 

selv hadde utarbeidet for å understreke og bevise hvor lite nytte de hadde i vegen. De var 

aktive i å legge frem dokumenter som hadde betydning for saken, noe som ankemotpartene i 

liten grad gjorde. Dette kan ha noe å gjøre med at ankepartene hadde advokat.  

 

Når det gjelder risiko opplegget og de ekstra kostnadene som kunne forekomme i byggingen 

av vegen ble det oppfattet av jordskifteoverretten at disse kostnadene skulle fordeles på de 

som var for vegen. Anbudet på kr. 6.5 mill. ble vurdert som et sikkert anbud, dette ble drøftet 

og fastslått i retten sammen med Solberg Maskin As. Eventuelle ekstra kostnader ville derfor 

ikke bli veldig store. Muligheten for at vegen kanskje kunne bli kommunal- eller fylkesveg 

betydde at både brøyting og vedlikehold ville tilfalle kommunen, men dette kunne ikke 

tillegges noe vekt under behandlingen av saken. Rognesbrua er nå stengt for uttak av tømmer, 

om dette momentet hadde kommet frem under behandlingen av saken ville nyttespørmålet 

vært noe forandret. Om partene ønsker å ta opp igjen saken når 10 års fristen er over, vil visse 

vurderinger bli annerledes og saken kan kanskje få et annet utfall. 

 

Alternativ 1 ble opphevet i overretten da overrettsdommeren kom frem til at kostnadene ville 

bli større enn nytten. Det avgrensede jordskiftefeltet, risiko opplegget og andre innspillende 

faktorer var strekt til det ytterste for å få gjennomført saken. Alternativ 2 og 3 ble ikke vurdert 

i overretten. Saken ble tilbakesendt til jordskifteretten for vurdering av alternativene på nytt. 

Om overretten hadde vedtatt noen av alternativene ville ikke partene kunne anket, og om 

saken hadde blitt hevet i overretten ville det kommet en 10 års frist for gjenopptaking av 

saken. Vegforholdene var såpass utjenelige og det var grunn til å få disse alternativene vurdert 

på ny i jordskifteretten, med mulighet for anke. Ved tilbakesendingen til jordskifteretten ble 

det fremsatt et krav om behandling av saken med ny jordskiftedommer. 

Jordskifteoverdommeren kommenterte at dette kravet ikke er hjemlet i noe lov, men er skikk 

og bruk, da det kan være vanskelig for både jordskiftedommer og parter å ta opp igjen saken, 

og da spesielt i denne saken som hadde pågått i over 10 år.  
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2.5.3 Jordskiftedommer fra Sør Trøndelag jordskifterett- sak opp til ny behandling 

Jordskiftedommer Ola Grendal tok over behandlingen av saken da den ble sendt tilbake til 

jordskifteretten. Grendal kontaktet rekvirent i saken Erling Folstad om han ønsket videre 

behandling av vegalternativene, og om han hadde nye momenter i saken. I brev datert 20. 

februar 2009 gav rekvirenten uttrykk for ønske om videre behandling av saken, men kom ikke 

med nye momenter, jf. vedlegg 4. Jordskifteretten kontaktet da de øvrige partene ved brev 

datert 25.mars 2009.  

 

Etter partenes merknader så ikke jordskiftedommeren at det var grunnlag for ny behandling av 

denne saken. Ingen av partene ba om å få utredet andre løsninger enn de som tidligere var 

drøftet av jordskifteretten og jordskifteoverretten. Jordskiftedommeren dro ikke på befaring i 

saken og tok avgjørelsen som enedommer uten at noen av partene var innkalt til rettsmøtet.  

 

2.6 Parter i saken 

For å kunne belyse saken fra partenes side ble seks av disse involverte intervjuet. 

Fremstillingen av deres synspunkter og refleksjoner er nedenfor delt inn i to grupper med tre i 

hver etter hvem som ønsket vegalternativ 1, og hvem som var i mot. 

 

2.6.1 Parter som ønsker veg  

Det har i mange år blitt snakket om behovet for veg, og flere alternativer har vært oppe til 

diskusjon. Vegsaken var første gang tatt opp allerede på 50- tallet. Denne gang fra Litjbjørga 

via Høydalsvegen, men her var det uenighet om rekkefølge i byggingen. Det ble stukket ut 

veg i terrenget, men prosessen stoppet opp, og ingen førte saken videre. I 1996 ble det krevd 

jordskifte på Litjbjørga da adkomstvegen opp til eiendommen både er farlig og svært bratt. I 

den sammenheng at vegproblematikken kom opp igjen var det flere som så seg interesserte i 

nytten av veg, både de som var med fra starten av og de som kom med etter at skiftefeltet ble 

utvidet. Spesielt parter fra Bjørga så seg god nytte i anleggelse av veg over Bjørga til 

Litjbjørga.  

 

Nytten ved å anlegge veg mellom Bjørga og Litjbjørga slik alternativ 1 forelå, ville for flere 

av partene bety halvering av kjøretid til Støren sentrum, og mindre utfordringer i forhold til 

terreng spesielt om vinteren. I tillegg ville det bli enklere for tyngre kjøretøy som lastebiler å 
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komme frem da det fortsatt drives aktivt gårdsbruk med dyr på én av gårdene. Anleggelse av 

vegalternativ 1 ville også bidratt til at etterkommere ville sett det som mer attraktivt å ta over 

gården hjemme. Siden det aldri kom veg slik som mange parter ønsket har etterkommere 

måtte bygge og bosette seg andre steder da det var uaktuelt å ta over gården når det ikke 

forelå tilfredsstillende veg.  

 

Partene var fornøyd med utfallet i første instans. De tok frivillig på seg risiko for ekstra 

kostnader som betydde at de var tre parter som skulle stå for vintervedlikehold av vegen de 10 

første årene, og de skulle påta seg de eventuelle kostnadene som ville komme over anbudet på 

kr. 6.5 mill. Andelene som hver enkelt part fikk i vegen var rimelig, det viktigste var å få 

tilfredsstillende veg slik at etterkommere kunne ta over gården slik at fraflytting ikke ville 

skje. Da saken ble anket til jordskifteoverretten følte partene seg uheldig med meddommerne 

da de fikk inntrykk av at disse fikk medfølelse med de som ikke ønsket veg. Selve saksgangen 

i overretten var ryddig og partene følte seg hørt, men ønsket ikke at alternativ 2 og 3 skulle tas 

opp til vurdering igjen. Da saken gikk tilbake til jordskifteretten ble den avvist og nå hviler en 

10 års stegning for at ny sak kan kreves igjen. Når denne fristen er over vil partene igjen kreve 

sak for å få veg over Litjbjørga til Bjørga. Det har skjedd noen fraflyttinger og 

generasjonsskifter i området, og dette var parter som var i mot veg, så muligheten for at 

nåværende grunneiere ser på saken annerledes er til stede. I tillegg har Rognesbrua blitt 

nedklassifiser og konsekvensen av dette er at brua nå er stengt for utkjøring av tømmer. 

Dersom ny sak blir krevd når 10 års fristen er omme, vil nyttespørsmålet derfor bli sterkere 

enn sist da ingen får ta ut skog pr. i dag. 

 

Konsekvensen av at det ikke har kommet veg, er som nevnt, fraflyttinger fra tre eiendommer, 

og flere parter vurderer å selge seg ut da utviklingsmuligheter er håpløst uten bra nok veg. Det 

er umulig for tunge kjøretøyer å ta seg opp til enkelte eiendommer med materialer osv. I 

tillegg ville stor frekvens i biltransport ødelegge vegene ytterliggere og utviklingen og 

planene på gårdene ville være mot sin hensikt i lengden. Selve tidsbruken i jordskiftesaken ble 

i det lengste laget. Det var mye frem og tilbake når det kom til støtten som kommunen og 

staten skulle gi. Det hadde vært bedre å vite at det ikke ble noe veg etter f.eks fire år enn å 

måtte bruke masse tid, penger og energi i 13 år og likevel ikke få noen veg. Dette har gått 

utover naboforholdene selv om man prøver å skille sak og privatliv, men det byr på 

utfordringer når vegproblematikken delte gruppa i to.  
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2.6.2 Parter som ikke ønsker veg  

Partene som ikke ønsker veg har en samlet oppfatning av at de kun ble tatt med i 

jordskiftesaken slik at vegkostnadene kunne fordeles på flere parter. Anbudet på 

vegkostnadene landet på kr. 6.5 mill., dette ville være for mye å bære for de partene som 

faktisk trengte og ville ha veg. Ved at flere parter ble tatt med i saken ville kostnadene kunne 

fordeles på flere, og saken kunne dermed fremmes uten å havne i strid jskl. § 3 bokstav a. 

Etter denne bestemmelsen skal man som part være sikret at nytten i skiftet for sin eiendom er 

større enn kostnaden. Herunder hevder partene at dette ikke gjaldt for dem. Kostnadene var 

for store i forhold til den nytten disse fikk i vegen. 

 

Argumentet jordskifteretten benyttet for at disse partene skulle være med i jordskiftesaken var 

skogteiger som ved uttak ville sokne til vegen og besparing av reisetid til Støren sentrum. 

Enkelte av disse partene med skogteiger verken bor ved den nye vegen eller ville komme til å 

bruke vegen såpass mye at de følte det var verdt flere hundre tusen kroner. Om vegen hadde 

blitt realisert måtte mange av dem snauhogge skogen de har som sokner til vegen for å 

finansiere sin andel. Nytten i å ha vegen ville derfor vært engangstilfelle før skogen vokser 

opp igjen og de på nytt kan ta ut tømmer, noe som ville kunne ta opptil 80 år. Andre parter 

som var trukket med bor langsmed fylkesveg 633. De ble trukket inn i jordskiftesaken fordi 

de ville spare avstand ved å benytte ny veg til Støren sentrum. Istedenfor å kjøre noen 

kilometer tilbake på eksisterende fylkesvegen til Rognesbrua før de tar inn på fylkesveg til 

Støren sentrum slik de gjør i dag. Fylkesvegen fra Rognesbrua er flat, asfaltert og av god 

standard. Samtidig er både fylkesvegen til Rognesbrua og fylkesvegen til Støren sentrum 

vedlikeholdt og brøytet av kommunen. Nytten i ny veg fra Bjørga over til Litjbjørga vil for 

noen av disse partene være på ca. 5 min. i besparelse av tid, samtidig som denne ville blitt 

privat grusveg, hvorav tre parter frivillig tok på seg vintervedlikehold de ti første årene. Det 

var usikkerhet blant partene om hva som ville skje med dette etter de ti årene. Det ble stilt 

spørsmål om hvordan en grusveg over åsen i meget krevende terreng, som de vil spare 

omkring 5 min. på, blir sett på som stor nok nytte og i forhold til den situasjonen de har i dag. 

 

Det er enighet i at det trengs en veg da mange av partene har skog som står og råtner på rot og 

vegsituasjonen til rekvirenten er uholdbar slik den er i dag. Det alternativet som 

jordskifteretten vedtok i førsteinstans førte med seg mye usikkerhet. Det var ulike meninger 

blant partene om hvordan ordningen med frivillige risiko fungerte. Betalingsevnen blant 
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partene var et usikkert emne og kostnaden på selve vegen var langt dyrere enn det partene 

som ikke ønsket veg ville betale da nytten for dem var svært liten. I anken til Frostating 

jordskifteoverrett kom det blant annet frem i anken datert 12. mars 2007 fra advokat Antonsen 

jf. vedlegg 3, som representerte noen av ankepartene, hvordan oppfatningen av ordningen 

med frivillig risiko var. Partene hadde oppfattet det slik at de skulle være med å finansiere 

ekstrakostnadene av vegen inntil den var ferdig og godkjent. Når vegen eventuelt ble godkjent 

skulle de kreve tilbake ekstrakostnadene av naboene som hadde tatt på seg den ekstra 

kostnadsrisikoen. Dette var en faktor som ikke var tatt med i kostnads- og nyttevurderingen av 

jordskifteretten, og var en for stor risiko for privatøkonomien. Ordningen ville bli en heftelse i 

forbindelse med egne private investeringer for en den enkelte part i tiden fra rettskraftig dom 

til vegen ble ferdig og godkjent. 

  

Fra saken startet i førsteinstans var det tidlig et sterkt inntrykk av at både jordskiftedommeren 

og skogbruksjefen fra Midtre Gauldal kommune hadde bestemt seg for hvilket alternativ de 

ville ha. Det hele gav en følelse av at jordskiftesaken var en kamuflasje for at enkelte ville ha 

veg og fikk ”kjøpt” seg denne ved hjelp av risikoen de påtok seg. De to andre alternativene 

som forelå ble verken stukket i terrenget eller drøftet grundig nok i retten.  

 

Selve saksgangen i førsteinstans var uklar. Ved spørsmål ble det gitt vage svar og det var 

vanskelig å vite hva man kunne forholde seg til. Når saken ble anket til jordskifteoverretten 

følte partene seg hørt. Jordskifteoverrettsdommeren hadde evne til å skjære igjennom og ta en 

avgjørelse. Overrettsdommeren sendte saken tilbake til jordskifteretten for ny gjennomgang, 

av alternativene på nytt. Partene ble verken innkalt til rettsmøte eller til ny befaring. På dette 

tidpunktet var alle parter veldig lei og slitne etter en lang saksgang og ingen hadde giv til å 

starte på nytt da de fryktet samme lange saksgang igjen. Flere av partene sa at om de hadde 

blitt innkalt til rettsmøte ville de likevel fått frem at alternativ 2 var et alternativ de kunne se 

nærmere på. Dette så flere parter på som interessant, og hadde denne løsningen blitt vurdert 

mer i retten ville flere parter gått for denne og rekvirenten hadde kanskje hatt veg i dag. 

Høstvollvegen ble sett på som interessant da kostnaden var lavere og det trengtes kun 2 km. 

bygging av veg opp til eksisterende veg som allerede var blitt påkostet kr. 2 mill. Denne  

 

 





 
 

EIE304   23 
 

2.7 Andre aktører  

Allskog 

Allskog er en videreutvikling av Skogeierforeninga Nord, og ble omdannet til andelslag i 

starten av 2006. Dette andelslaget har vekslende kapital og har pr. i dag ca. 8000 andelseiere, 

men dette antallet varierer. Allskog og dets eiere er tilsluttet Norges Skogeierforbund 

(Allskog, Skogeiere Nordafjells (2011), Om oss).   

 

Hver enkelte andelseier er medlem i det lokale skogeierlaget hvor eiendommen ligger, 

herunder sokner eiendommene til Støren i Midtre Gauldal kommune. Arbeidsoppgavene til 

skogeierlagene er lokal næringspolitikk, faglige arrangementer og kompetanseheving. 

Hovedaktivitetene er omsetning av tømmer og utmarksprodukter og tjenester knyttet til dette.  

Formålet til Allskog er gjennom bærekraftig ressursutnyttelse å sikre best mulig avkastning på 

andelseiernes eiendommer. Andelseierne skal ta del i den verdiutviklingen som Allskog 

skaper, da både gjennom bonus på tømmerleveranser og avkastning på andelskapital (Allskog, 

Skogeiere Nordafjells (2011), Om oss). 

 

Allskog fikk oppgaven i å taksere skogen til de ulike grunneierne som skulle være med i 

skiftet. Denne takseringen var viktig da skogverdiene var med på å bestemme hvilken andel 

hver enkelt grunneier hadde i vegen. 

 

Solberg Maskin AS 

Solberg Maskin AS er en entreprenørvirksomhet som ble stiftet i 1993 med base på Heimdal i 

Trondheim og har i dag 14 ansatte. Solberg Maskin AS er registrert som Aksjeselskap under 

virksomheten ” Grunnarbeid”. Deres arbeidsoppgaver er entreprenørvirksomhet i anleggs- og 

transportbransjen og oppgaver i forbindelse med dette som herunder å delta i andre selskaper 

med lignende virksomhet. Selskapet kan eie og drive fast eiendom (Purehelp, business search 

engine (2011), Solberg Maskin AS). 

 

Solberg Maskin AS var entreprenørselskapet som kom med anbudsforslag på de ulike 

vegalternativene i jordskiftesaken. Anbudet på vegalternativ 1 økte imidlertid da flere faktorer 

ble trukket inn og landet til slutt på kr. 6.5 mill., dette var uten sikringstiltak. 
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Kapittel 3 Teoretisk grunnlag 

3.1 Innledning 

I dette kapittelet vil lovhjemmelen bli konsentrert til jskl. §§ 1, 2 bokstav e og 3 bokstav a. 

Videre i dette kapittelet blir det drøftet hvilke vilkår som må være oppfylt ved fremme av en 

jordskiftesak, og dette blir knytt til den jordskiftesaken oppgaven tar utgangspunkt i. 

 

3.2 Lovhjemmel 

 Jordskifteloven § 1 

Denne paragrafen gir uttrykk for hovedvilkåret for å holde et jordskifte. Paragrafen er delt i 

to, og første ledd gjelder alle eiendommer. Vilkåret er at det er vanskelig å utnytte 

eiendommer på en tjenlig måte slik de ligger i dag, sett i forhold til driftsmåter og 

utnyttingsformer som er aktuelle i samfunnet.  

 

Jordskifteloven § 3 bokstav a  

Hovedvilkåret for ikke urettsmessig å bli trukket inn i et jordskifte er først og fremst ”ikke-

tapsgarantien” i jskl. § 3 bokstav a. Denne paragrafen er en viktig regel for å sikre partene i 

jordskiftesaker rettstrygghet. Regelen skal sikre partene i de rettsendrende sakene mot at de 

skal få en løsning etter jordskiftet som er dårligere totalt sett enn den de hadde før skiftet. 

Bokstav a bygger på at retten skal vurder nytten for hver enkelt eiendom som det er krevd 

jordskifte for. Den nytten som partene har av et jordskifte, blir kalt skiftenytten og relaterer 

seg til forbedringen av eiendommen ut fra den utjenlige situasjonen som er konstatert etter 

jskl. § 1. Skiftenytten skal være minst like stor som kostnadene og ulempene etter saken. 

Regelen er derfor en garanti mot å bli påført tap, men den er ingen garanti for at eiendommen 

skal ha nytte av saken. Det er tilstrekkelig at eiendommen ikke blir påført tap. Regelen blir 

derfor ofte omtalt som ”ikke-tapsgarantien” eller ”tapsgarantien” (Reiten 2009). 

 

Jordskifteloven § 2 bokstav e 

Sams tiltak etter jskl. § 2 bokstav e er et virkemiddel jordskifteretten bruker i de saker det er 

nødvendig at flere parter går sammen om bygging eller ny tilrettelegging av et tiltak. Dette 

kan være tiltak der kostnadene er vesentlige og flere parter har nytte av samme tiltak.  
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3.3 Vilkår for jordskifte 

For å kunne fremme et jordskifte er det tre hovedvilkår etter jordskifteloven som må være 

oppfylt: 

1. Dagens situasjon må være utjenlig. Eiendommene må være vanskelige å utnytte på en 

tjenlig måte etter dagens forhold. Det er ikke nok at forholdene er utjenlige, de må også 

kunne gjøres bedre ved et jordskifte (Finnanger 2009 s. 321). 

2. Jordskifteloven må angi virkemidler som kan gjøre eiendoms- og bruksforholdene mer 

tjenlige. De vanligste virkemidlene er angitt i jskl. § 2, bokstav a-i. 

3.  ”Ikke-tapsgarantien” i jskl. § 3 fastslår at de tiltak som skal 

gjennomføres ved jordskifte, ikke kan påføre noen enkelteiendom større kostnad og 

ulempe enn nytte. Ingen eiendom kan påføres tap som følge av jordskiftet. Det holder at 

bare en av eiendommene tjener på jordskiftet, jf. jskl. § 3 bokstav a. 

 

Det lovgiver mener med uttrykket eiendom, er den enheten som jordskiftet primært gjelder 

(Reiten 2009 s. 241). Derfor trenger det ikke være snakk om en hel eiendom, men den delen 

av eiendommen som inngår i det området det er krevd jordskifte for. 

 

Litjbjørga saken går ut på sams tiltak etter jskl. § 2 bokstav e, med oppretting av et veglag 

basert på en fordelingsnøkkel fastsatt av jordskifteretten.  

 

Det er en grunnleggende forskjell på et tiltak som blir gjennomført ved jordskifte, og et tiltak 

som partene blir enige om å gjennomføre selv. Dersom partene er enige, kan de påta seg så 

store utgifter de måtte ønske. Dersom jordskifteretten skal pålegge partene å delta i et sams 

tiltak, er jordskifteretten bundet av de rammer som går frem av hovedvilkårene. 

 

Jordskifteoverretten vurderte det til å være klart at manglende vegtilknytning er utjenlig for 

eiendommene etter dagens forhold i denne saken.  At situasjonen er utjenlig for Litjbjørga, og 

for området mellom Bjørga og Rommet, mener jordskifteoverretten var hevet over enhver 

tvil. Heller ikke eiendommene som ligger mellom Bjørga og Grytdal har en optimal 

vegtilknytning. Graden av utjenlighet er likevel vesentlig forskjellig for eiendommene på 

østsida av Bjørga og på vestsida. 
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eiendommen får av tiltaket. I denne saken består kostnadene av den andel den enkelte 

grunneier må betale i anleggskostnad, avstått grunn til veganlegget, framtidig vedlikehold av 

vegen og kostnadene med jordskiftesaken. De element av nytte jordskifteretten har lagt til 

grunn er skogsdrift, jordbruk, boverdi og generell verdistigning i området. Ved et slikt tiltak 

som denne saken fremmer vil det bli vesentlig bedre muligheter for å hente ut skog som i dag 

står og råtner. Samtid som flere eiendommer får en vesentlig bedre, tryggere og kortere 

adkomstveg til bolig.  

 

I denne vurderingen kommer bl.a. graden av utjenlighet inn. En liten mangel ved en eiendom 

kan ikke forsvare kostbare tiltak, mens et forhold som kan karakteriseres som sterkt utjenlig 

vil kunne forsvare større ressurser. 

 

Kravet som er stilt opp i jskl. § 3 bokstav a skal etter lovens bokstav vurderes ved fremme av 

jordskiftesaken. Det er likevel et vilkår som må forstås å gjelde gjennom hele saken. Ved 

avslutning av saken må jordskifteretten vurdere om dette vilkåret fortsatt er oppfylt. Mange av 

de innvendinger ankende parter har hatt til resultatet av saken kan oppsummeres ved at de 

mener at ”ikke-tapsgarantien” er brutt. 

 

Viktigst i denne sammenhengen er at ingen parter kan påføres tap. Jordskifteretten må 

objektivt vurdere de enkelte eiendommers tjenlighet og nytte med tiltaket. Selv om eieren 

mener at dette tiltaket ikke er til nytte for han, kan jordskifteretten likevel komme til at det 

objektivt sett er nytte i å få vegtilknytning til eiendommen. I denne saken var et stort flertall 

av partene i mot at tiltaket skal gjennomføres. Dette er i seg selv ikke grunn for å nekte 

tiltaket gjennomført. 

 

I denne konkrete saken har det vært stor diskusjon rundt jskl. § 3 bokstav a. Jordskifteretten 

kom frem til at nytten overstiger kostnadene og saken ble fremmet.  
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Kapittel 4 Drøftelser av problemstillinger 

4.1 Innledning 

I dette kapittelet vil vi gå nærmere inn på de problemstillingene som skal belyses. 

Hovedproblemstillingen vår er å belyse jordskiftesaken fra ulike sider ved, ved flere 

underproblemstillinger. 

  

Kildemateriale vi har til rådighet for å belyse disse problemstillingene er rettsbøker fra 

jordskifteretten og jordskifteoverretten i tillegg til saksdokumentene som var fremlagt. Vi har 

vært på befaring i området og intervjuet et utvalg av parter. En kombinasjon av disse 

informasjonskildene vil danne grunnlaget for dette kapittelet. 

 

4.2 Hovedproblemstilling  

Vi ønsker å belyse jordskiftesak Litjbjørga fra ulike sider, dette vil vi gjøre gjennom flere 

underproblemstillinger. Følgende underproblemstillinger er:  

1. Hvilke kostnad- og nyttevurderinger ble lagt til grunn av jordskifteretten og 

jordskifteoverretten? 

2. Hvordan vurderte jordskifteretten traséalternativene?  

3. Hvordan opplevdes den lange jordskifteprosessen? 

4. Hva mener parter i dag om utfallet av denne saken? 

 

Saken ble avvist og tiltaket med bygging av ny veg ble ikke gjennomført. Det blir vanskelig 

for oss å konkludere om for eksempel kostnadene med tiltaket ble høyere enn forventet, eller 

om parter som var mot veg er fornøyd i dag. I drøftelsene av underproblemstillingene vil det 

dermed ikke bli gitt en konklusjon.  

 

4.3 Hvilke kostnads- og nyttevurdering ble lagt til grunn av jordskifteretten og 

jordskifteoverretten 

 

Jordskifteretten sin kostnads- og nyttevurdering 

Jordskifteretten vurderte nytten av ny veg etter jskl. § 3 bokstav a. I en slik vurdering vil alle 

element av nytte og alle relevante kostnader bli vurdert opp mot hverandre.  
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Jordskifteretten la vekt på følgene element av nytte i sin vurdering: 

- Mulighetene for uttak av stående tømmer. 

- Økt boverdi. 

- En generell verdiøkning av området. 

- Eiendommene i området får bedre adkomst.  

- Kortere reiseavstand til kommunesenteret. 

 

Jordskifteretten la vekt på følgende element av kostnader i sin vurdering: 

- Utgifter til anlegg. 

- Fremtidig vedlikehold og brøyting. 

- Avstått grunn til ny veg. 

- Eventuelle særlige ulemper på enkelte eiendommer. 

 

Elementene av nytte ble satt opp mot de totale kostnadene og ulempene for hele prosjektet, 

for den enkelte eiendom.  

 

Det skal nevnes at jordskifteretten fordelte jordskiftekostnadene for jordskiftesaken etter 

nytten for hver part, jf. jskl. § 74. Det kommer ikke frem av rettsboken om disse kostnadene 

er vurdert sammen med de andre elementene. 

 

Jordskifteretten fastslår at en ny veg vil være til stor nytte for alle berørte parter på kort og 

lang sikt. I samme vurdering påpeker de at det er stor usikkerhet rundt nytten til den enkelte 

part og dermed bør kostnader og ulemper holdes innenfor visse rammer. 

 

På grunn av standarden til eksisterende fylkesveg 633 er det ikke mulig å hente ut tømmer på 

en måte som er økonomisk hensiktsmessig. Under saken kommenterte retten at Rognesbrua 

ikke er oppgradert for moderne tømmertransport, noe som gjør at uthenting av tømmer må 

skje på alternative måter. En ny veg ville blitt koblet på kommunaleveger og fylkesveger, og 

på den måten ville man kunne unngå tømmertransport over Rognesbrua. Jordskifteretten anså 

at pga. dette ville verdien av stående skog øke. Den ville gi en lettere tilgjengelighet og 

kortere transportavstand, som igjen ville gi en høyere avkastning på skogen. Nytten ble anslått 

til kr 150,- pr. m3. for skog som ville grense til ny veg, og kr 75,- pr. m3. for skog som grenser 
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til eksisterende fylkesveg 633. Jordskifteretten har lagt til grunn at det står netto 36 000 m3 

skog i området som tilsvarer en total skogsnytte på kr. 3 mill. 

 

Jordskifteretten påpekte at standarden på en ny veg vil bli betydelig bedre sammen med 

mindre stigningsforhold og økt trafikksikkerhet. Med en ny veg vil kjørelengden til 

kommunesenteret kortes ned, dvs. kortere veg til skoler, butikker og arbeidsplasser.  

Den generelle verdiøkning i området var tenkt i den retning at det ble mer attraktivt for å 

overta gardsbruk i området. Videre mente jordskifteretten at ny veg ville åpne for nye 

muligheter for utnyttelse av området, det være seg utbygging av bolig- og fritidshus samtidig 

som bedre adkomst åpner for fritidsaktiviteter.  

 

Gjennom samtaler med jordskiftedommer Tore Solheim kom det frem at retten hadde lagt stor 

vekt på boverdi. Det er ikke fremlagt noen eksakte tall eller prosentandeler som kan gi en 

indikasjon på elementets størrelsesorden. Slik vi ser det, er dette en skjønnsvurdering av 

jordskifteretten basert på områdets karakter og potensial. Spart kjørelengde ved ny veg hadde 

blitt syv kilometer fra Bjørga til Støren. Jordskifteretten la til grunn 3 kr. pr. kilometer spart. 

Dette ble kapitalisert med 5 prosent kapitaliseringsrente og dannet grunnlag for 

jordskifterettens skjønnsvurdering i forhold til bolignytte. 

 

Anbudet fra Solberg Maskin AS på tiltaket var kr. 6,22 mill. inkludert ekstrakostnader som 

sikring langs vegen og rekkverk under jordskiftesaken i førsteinstans. 

 

Sommer- og vintervedlikehold var en betydelig utgiftspost, kostnaden for hver part ville 

variere etter sin andel i vegen. Det ville også kunne komme utgifter til lunne- og snuplasser, 

og utlegg til fjellsikring av vegen enkelte steder. Kostnadene med sommer- og 

vintervedlikehold ble på bakgrunn av erfaringstall fra Statens vegvesen anslått til henholdsvis 

kr. 10,- pr. m. og kr. 20,- pr. m.  

 

Jordskifteretten mente at nytten var større enn kostnadene uansett trasealternativ. 

Begrunnelsen for dette standpunktet var at skogkulturen dro stor nytte av bedre veg. Boligene 

ville få en bedre adkomst, mulighet for utvikling og det kunne bli mer attraktivt å drive 

jordbruket videre i området. 
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Jordskifteoverretten sin kostnads- og nyttevurdering 

Jordskifteoverretten la vekt på følgende elementer av nytte i sin vurdering: 

- Skogsdrift 

- Jordbruk 

- Bosetning 

- Verdistinging og generell drift av eiendommene 

 

Jordskifteoverretten la vekt på følgende elementer av kostnader i sin vurdering: 

- Andel i anleggskostnad 

- Avstått grunn til ny veg 

- Fremtidig vedlikehold 

- Jordskiftekostnader  

 

Etter at disse elementene ble vurdert opp mot hverandre kom jordskifteoverretten til at kravet 

om at ingen eiendom skal lide tap, ikke var oppfylt for alle eiendommer. Hensynet lå særlig 

på de eiendommene som grenser til eksisterende fylkesveg 633. Begrunnelsen var at de 

allerede har tilgang til offentlig veg og at ansvaret for sommer- og vintervedlikehold tilfaller 

det offentlige. Jordskifteoverretten mente at selv om den eksisterende fylkesvegen er bratt, 

smal og svingete er ikke standarden så dårlig at den rettferdiggjør at partene ble tvunget med 

på tiltaket.  

 

I forhold til bolignytten, mente jordskifteoverretten det var rimelig at den kunne få en generell 

verdiøkning. Videre kommenterte jordskifteoverretten kjørelengden. Overretten mente den 

ikke var så besparende som jordskifteretten vurdert den til. Flere av partene bor et stykke ned 

i den eksisterende fylkesvegen (i østlig retning) som ikke vil få noen innsparing i kjørelengde, 

og noen av eiendommene er enten ubebodde eller de brukes som fritidsbolig. Er en bolig 

fritidsbolig eller ubebodd vil man ikke kunne forsvare et regnestykke som tilsier besparelser 

tur/ retur Bjørga/ Støren 365 dager i året. Jordskifteoverretten mente at jordskifteretten la for 

stor vekt på nytteeffekten av boligverdien. 
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Jordskifteretten la til grunn en spart kjørelengde og kr. 3 pr. km. Jordskifteoverretten trekker 

frem at ligningsmyndighetene legger til grunn kr. 1,40 pr. km. for godtgjørelse i forbindelse 

med pendling til og fra arbeid. Jordskifteoverretten kommenterer også at det ikke er blitt 

foretatt en korreksjon opp mot at de som ville få eierandel i ny veg, i tillegg må påkoste 

sommer- og vintervedlikehold. Jordskifteoverretten peker på at dersom nytten skal bli i den 

tenkte størrelsesorden må vegen bli vedlikehold slik at den fungerer som en helårsveg. Alle 

som har andeler i tiltaket må dermed bidra til å dekke alle vedlikeholdskostnader. 

Jordskifteoverretten vurderer kortere kjørelengde ved å fordele vedlikeholdsutgiftene likt 

mellom skogbruk og bolignytten.  

 

Representant fra Solberg Maskin AS la frem en fastpris på tiltaket under behandlingen i 

jordskifteoverretten på kr. 6,5 mill, fjellsikring var ikke med i denne prisen. Det var gitt 

tilsagn om tilskudd fra staten, ved fylkesmannen på kr. 2,5 mill og kommunen ga et tilskudd 

på kr. 300 000. For den videre vurderingen i jordskifteoverretten ble partenes egenandel på kr. 

3,7 mill. lagt til grunn. Jordskifteoverretten mente at jordskifteretten ikke tok hensyn til 

kostnadene tiltaket vil medbringe i forhold til bygging av stikkveger for å frakte tømmer fra 

teig til ny veg. 

 

Jordskifteoverretten innhentet en nyere takst av stående skog i området. Taksten tilsa at det er 

ca. 29 000m3. stående skog, mens jordskifterettens grunnlag var på 36 000 m3. stående skog. 

Jordskifteoverretten vurderte skognytten til mellom kr. 500 000,- og kr. 1 mill,- mindre enn 

jordskifteretten sin vurdering på kr. 3mill.  

 

Jordskifteoverretten viser til jordskifteretten sin vurdering av skognytten på kr. 150,- pr. m3. 

for skog som grenser til ny veg, og kr.75,- for skog som grenser til eksisterende fylkesveg 

633. Jordskifteoverretten mente at nytten til skogarealene som ikke grenser til fylkesvegen er 

rimelig ut i fra en objektiv vurdering av en normal skogeier. Jordskifteoverretten mener 

derimot at nytten til kr. 75 pr. m3. for skog som grenser til eksisterende fylkesveg 633 er høy. 

Jordskifteoverretten mente dette var høyt fordi det var usikkerhet i forhold til leveranse av 

tømmer langs den eksisterende vegen, spesielt med tanke på Rognesbrua.   
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Jordskifteoverretten er enig med jordskifteretten i vurderingen rundt adkomstproblematikken 

til eiendommene spesielt til Litjbjørga.  

 

Jordskifteoverretten stiller spørsmålstegn ved at jordskifteretten ikke har kommet inn på 

muligheten for grunneiere å benytte seg av skogfond med skattefordel til investeringer. 

Skogfond er en tvungen avsetning på mellom 4 % og 40 % av brutto tømmerverdi for å sikre 

investeringer i skogbruket. Gjennom avsetning i skogfond vil grunneier få tilbake store deler 

av investert beløp gjennom skatteoppgjøret. Den skattefrie andelen ved bruk av skogfond til 

godkjente tiltak er 85 %, noe som vil si at den skattepliktige andelen er 15 % av investert 

beløp.   

 

Finansiering av ekstrakostnader, risiko for overskridelser med videre 

Det ble i denne saken lagt frem en løsning for risiko ved overskridelser av anbud og andre 

ekstrakostnader. Dette kalte jordskifteretten frivillig risiko. Det var meningen at et mindretall 

av parter skulle ta på seg risikoen for disse ekstrakostnadene alene, og denne erklæringen 

skulle tinglyses. 

 

I følge Reiten (2009) er det alltid en risiko for at ulike investeringstiltak og andre 

jordskiftetiltak får et annet utfall enn det jordskifteretten la til grunn ved fremming av en sak. 

En slik risiko må jordskifteretten til en viss grad tilgodese ved fremming. I en situasjon der 

spørsmålet om risiko ved tiltaket under fremmingsspørsmålet, kan jordskifteretten ikke legge 

penger til grunn for manglende nytte. 

 

I denne saken la jordskifteretten frem to alternative løsninger på hvordan risikoen ved de 

kostnadene som overstiger anbudet skulle ordnes. Den første løsningen jordskifteretten la 

frem gikk i hovedsak ut på at det foreligger et generelt solidarisk ansvar mellom partene. 

Dette vil si at de av partene som besitter likvide midler ved slutten av byggeperioden, står 

ansvarlige ovenfor de parter som ikke klarer å svare sin andel. Parter som var i mot vegen 

måtte etter denne løsningen bidra med midler for å dekke ekstrakostnader. I etterkant av 

ferdigstillelse av tiltaket, måtte de så kreve refusjon for overskytende beløp fra de parter som 

hadde tinglyst erklæring om dette. 
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Den andre løsningen jordskifteretten la frem gikk ut på at det skulle opprettes en avtale 

mellom veglaget, de parter som frivillig ville ta på seg ekstrakostnader ved tiltaket og 

entreprenør. Avtalen skulle gå ut på at kostnadene ved tiltaket skulle dekkes av de andelene 

partene fikk i vedtaket, samt at de frivillige partene skulle dekke ekstrakostnadene. På denne 

måten ville øvrige parter slippe å forskuttere og dermed unngå at veglaget fikk et internt 

etteroppgjør. Denne løsningen var avhengig av at entreprenør godtok en slik avtale.  

 

Andelene hver part fikk i vedtaket fra jordskifteretten, var fastsatt i kroner og ikke prosent 

som er vanlig. Andelene var fordelt etter kostnadene i anbudet, minus tilskuddet fra kommune 

og tilsagnet fra fylkesmannen.  

 

Det ble fra jordskifteretten sin side ansett som en nødvendig formalitet at de frivillige partene 

tinglyste en erklæring på sin eiendom. Dette for letter å kunne kreve inn manglende betaling 

fra de frivillige partene som påtok seg ekstrakostnader etter at tiltaket var gjennomført. Under 

slutningens punkt om Bestemmelser om opparbeiding og brøyting, har jordskifteretten i 

underpunkt 2.3 fastslått at de som ønsker vegen opparbeidet skulle tinglyse følgende 

erklæring på sine eiendommer.  

 

I erklæringen skulle det stå: 

 Vedkommende påtar seg solidarisk ansvar for dekning av brøytekostnadene for vegen 

nevnt i bestemmelsenes punkt 1 i jordskiftesak 26/1996 ved Sør-Trøndelag jordskifterett i 

en periode på 10 år regna fra vegen er ferdiggodkjent. 

 Vedkommende påtar seg solidarisk ansvar for eventuelle ekstra kostnader i forbindelse 

med opparbeiding etter bestemmelsenes punkt 2.2 og 2.12 i jordskiftesak 26/1996 ved 

Sør-Trøndelag jordskifterett og som ikke dekkes av kostnadsandelene som framgår av 

punkt 2.6 i de samme bestemmelsene.  

 

Videre fremgår det av samme slutnings underpunkt 2.6 at kostnadene med bygging av vegen, 

fordeles etter andelene som fremgår av § 3 i vedtektene for Bjørga veglag. Det maksimale 

kostnadsbeløpet en part kunne pålegges ved bygging av vegen fremgår av tabellen i 

slutningens punkt 2.6. Overstigende anleggskostnader skulle dekkes av de partene som har 

avgitt erklæring som nevnt ovenfor. 
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Jordskifteretten hjemler ordningen med frivillig risiko gjennom en analog tolkning av jskl. § 

34b, tredje ledd. Etablering av driftsselskap for tiltak med høy risiko i forbindelse med 

bruksordning i jordskiftesaker. Jordskifteretten viser til at Frostating jordskifteoverrett har 

brukt denne paragrafen i sak 5/1999 – Rognes. I denne saken ble opprusting av en veg overlatt 

til et driftsselskap med frivillig deltakelse fordi nytten av tiltaket var tvilsom. Jordskifteretten 

åpner gjennom denne tolkningen for at enkelte parter kan påta seg kostnader og økonomisk 

risiko ut i fra en individuell vurdering av nytten på tiltaket. 

 

Etter jordskifteoverretten sin oppfatning kan man ikke organisere et prosjekt på denne måten. 

Ekstrakostnader er en del av et slikt prosjekt som en bør ta høyde for ved planlegging og 

prosjektering. I følge jordskifteoverretten har jordskifteretten beveget seg helt på grensen for 

hva som var mulig å pålegge de enkelte eiendommer i anleggs- og vedlikeholdskostnader, 

uten at de kom i strid med jskl. § 3 bokstav a. Da denne saken ble anket og tatt opp til 

behandling, var ikke overretten kjent med en slik måte å organisere et sams tiltak på. 

Jordskifteoverretten la til grunn at jordskifteretten er en særdomstol som må ha positiv 

hjemmel i jordskifteloven for å vedta gjennomføring av et sams tiltak. Hjemmelen er at 

vilkåret i jskl. § 3 bokstav a må være oppfylt. Når de samlede kostnadene med tiltaket 

overskrider den samlede nytten av tiltaket for den enkelte part, som var sannsynlig i denne 

saken, mente jordskifteoverretten at jordskifteretten ikke har formell kompetanse til å 

gjennomføre tiltaket.  

 

4.4 Hvordan vurderte jordskifteretten traséalternativene  

Ny veg til Litjbjørga har blitt diskutert gjennom flere generasjoner. Adkomsten til tunet på 

Litjbjørga er en svært bratt og smal traktorveg, og er ikke egnet som en helårsveg til bolig. I 

1996 krevde Erling Folstad eier av gården på Litjbjørga jordskiftesak for etablering av felles 

veg som skulle fungere som atkomstveg til tunet på Litjbjørga, og som skogsbilveg for 

tilgrensende skogarealer.  

 

Underveis i jordskiftesaken var flere ulike traséalternativer oppe til diskusjon, men i 2005 

stod jordskifteretten igjen med tre hovedalternativer til trasévalg. Disse var:  

  











 
 

EIE304   41 
 

Jordskifteoverretten diskuterte også vanskeligheter for uttak av tømmer fra Bjørga til 

Rognesbrua. I jordskifteoverretten ble det fremlagt en rapport fra Allskog, datert 29. 

november 2007, jf. vedlegg 6. Rapporten gikk ut på tilstanden for tømmertransport fra Bjørga 

og ned til Rognesbrua. I denne rapporten kom det frem at tømmer fra dette området må 

fraktes ut med en eldre tømmerbil som henter ut 30-50 % av normal last. Dette pga. at brua 

har redusert aksellast/ totalvekt og moderne tømmerbiler ikke kan hente ut tømmer med full 

last eller henger.  

 

Alternativ 1 ville gi en kortere reisestrekning til Støren sentrum for alle eiendommene fra 

Grytdal til Bjørga. Reisestrekningen ville bli mellom 2 og 4 km. kortere. Retten la vekt på at 

dette ville utgjøre en betydelig transportgevinst for de fastboende. I tillegg la de vekt på at den 

tenkte vegen ville få hensiktsmessige stignings- og svingningsforhold, noe som gjør det 

enklere og sikrere å trafikkere vegen. Alternativ 1 var også det beste alternative for eier av 

gården på Litjbjørga.  

 

Alternativene 2 og 3 ville medfører lengre kjøring på en skogsbilveg da trafikken måtte gått 

om Høydalenvegen. Eiendommene på strekninga Bjørga-Grytdal ville med dette alternativet 

fått en lengre kjøreavstand til Støren sentrum enn det de har i dag. Alternativene 2 og 3 ville 

ikke gi flertallet av partene kortere kjøreavstand.  

 

Jordskifteretten vurderte alle alternativene hver for seg og kom etter en samlet vurdering til at 

nytten var større enn kostnadene for alle parter ved hvert av alternativene. Hovedpunktene 

jordskifteretten la vekt på i sin vurdering var adkomst til skogsressurser og (adkomst) til bolig 

langs fylkesveg 633. Videre kommenterte jordskifteretten at bedre adkomst sannsynligvis 

ville gjøre området mer attraktivt for boligutvikling i fremtiden. Jordskifteretten mente med 

dette at kostnad- og nyttevurderingen etter jskl. § 3 bokstav a ikke hindret fremming av saken.  

 

Under rettsmøte den 10. mars 2005 fremmet jordskifteretten saken og vedtok at alternativ 1., 

dvs. strekningen Folstadmoen – Litjbjørga – Bjørga, skulle gjennomføres. Forutsetningen for 

fremmingsvedtaket i 2005 var at kostnadene med planlegging og bygging av vegen ikke ble 

vesentlig høyere enn det kostnadsoverslaget som var lagt til grunn for vedtaket. 

Kostnadsoverslaget i 2005 var på kr. 4,22 mill., og dette omfattet ikke sikringstiltak. I 2005 

vedtok og Landbruk Næring og Teknikk (LNT) utvalget tillatelse til bygging av vegen. 
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Kommunen ga et tilskudd på kr. 300 000,- og fylkesmannen ved landbruksdirektør Bjørkli ga 

et tilsagn om tilskudd på kr. 2,5 mill. i 2006. 

 

Laveste anbud inklusiv sikringstiltak var i 2007 på kr 6,22 mill. for alternativ 1. Det ble ikke 

gitt anbud på alternativ 2 og 3, bare et kostnadsoverslag i 2005. Anbudet for alternativ 1 var 

mye høyere enn kostnadsoverslaget i 2005, og retten mente det var grunnlag for å vurdere 

fremmingsvedtaket på nytt. Forutsetningene var fortsatt de samme, dvs. at kostnadene med 

planlegging og bygging av vegen ikke ble vesentlig høgere enn det kostnadsoverslaget som 

var lagt til grunn for vedtaket. Alternativ 1, ble opprettholdt under den forutsetning at parter 

som ønsket veg tok på seg ansvaret for eventuelle ekstrakostnader og vintervedlikehold, som 

drøftet i kapittel 4.3, slik at kostnadene kunne holdes nede for de øvrige partene. Partene 

skulle ikke forskuttere tilskuddsdelen, men dekke kr. 3,42 mill av anbudet på kr. 6,22 mill.  

 

Hvorfor jordskifteretten kom til at alternativ 1 skulle gjennomføres 

I forhold til realisasjon av skogsressurser kunne det ikke påvises vesentlige forskjeller mellom 

alternativene, men alternativ 1 hadde fordeler som boligadkomstveg. Jordskifteretten la vekt 

på kortere avstand til Støren og at alternativ 1 ville gi en større gevinst i form av at området 

blir mer attraktivt i forbindelse med bosetting.  

 

Alternativ 1 ville også gi den korteste avstanden til offentlig veg, noe som ville innebærer 

lavere utgifter til brøyting og vedlikehold. Anleggskostnadene var riktignok størst ved 

alternativ 1, men alternativene 2 og 3 mente retten ville få betydelig større brøyte- og 

vedlikeholdskostnader. 
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en oppfatning fra noen av partene at det er en sammenheng mellom den lange 

jordskifteprossesen, og tiden som ble brukt til å vente på tilskudd til vegalternativ 1 fra 

kommunen og staten. Da prosessen dro ut i å vente på tilskudd burde vegalternativ 2 og 3 blitt 

vurdert. 

 

En kortere jordskifteprosess kunne bidratt til at familie- og naboforholdene ville vært bedre, at 

partene ikke ønsker å flytte fra eiendommene sine og besparing av både verdifull tid, energi 

og penger. En raskere avklaring ville kommet alle parter til gode, da hadde de vist hva de 

hadde å forholde seg til i stedet for å leve i uvisshet. Selv rekvirenten uttalte at det hadde vært 

bedre med en kortere prosess, uansett resultat. Dette sier litt om hvilke påkjenninger det kan 

være å delta i en jordskiftesak. 

 

4.6 Hva mener parter i dag om utfallet av denne saken 

Partene som var for veg ble fornøyd med resultatet i førsteinstans da alternativ 1 ble vedtatt. 

De ønsket hverken alternativ 2 eller 3 vurdert i førsteinstans. Når jordskifteoverretten sendte 

saken tilbake til jordskifteretten for ny vurdering av alternativene håpet de saken skulle bli 

avvist slik den ble. Problemet for disse partene er at de kjempet i 13 år for å få en veg for å 

korte ned reisetid til Støren sentrum og få en sikrere adkomst. Etter å ha lagt ned uttallig med 

tid og energi stod de like langt som 13 år tidligere. Dette føltes for dem håpløst etter så mye 

prosess, vurderinger og ødeleggelse av naboforhold. 

 

Partene som ikke ønsket veg følte de uhensiktsmessig var trukket inn i en sak for finansiere 

veg for andre. Dette var noe de la ned tid, penger og energi i for å forhindre at skulle skje. 

Noen parter ansatte en advokat for å prosedere for seg og de angrer ikke på dette selv om det 

kostet. Da overretten sendte saken tilbake til jordskifteretten var dette for å vurdere 

alternativene på ny, og partene føler at dette ikke ble gjort. De trodde at det blant annet skulle 

bli et rettsmøte der de kunne fortelle sin interesse i Høstvollvegen, og at det skulle være en 

befaring. Da jordskiftedommeren avviste saken uten videre vurderinger føltes det som at 

”tynn” løsning. På en annen side var mange parter usikre på om de hadde orket en runde til i 

jordskifteretten da saken allerede hadde pågått i 13 år. Tanken på å bruke mer penger og tid 

på denne saken var utenkelig for mange. Disse partene følte seg ikke hørt i jordskifteretten og 

tanken på å gjennomgå det samme igjen gjorde det vanskelig å skulle engasjere seg på nytt.  





 
 

EIE304   47 
 

Kapittel 5 Datakvalitet 

5.1 Innledning 

I dette kapittelet vil vi reflektere over kvaliteten på datamaterialet vårt. 

 

5.2 Datakvalitet, reliabilitet og validitet 

Datamaterialet må ha en tilfredsstillende kvalitet, dette er en avgjørende forutsetning for å 

komme frem til et resultat som er korrekt. Reliabilitet og validitet er de to viktigste 

kvalitetskriteriene (Grønmo, 2007 s. 217). Vi skal derfor reflektere over hvordan våre data 

tilfredsstiller disse kvalitetskriteriene for å se om de intervjuene vi har utført og om 

undersøkelsen av saken er reliabel og valid.  

 

Reliabilitet  

Reliabilitet refererer til datamaterialets pålitelighet, og er høy hvis datainnsamlingen gir 

pålitelige data. Generelt defineres reliabilitet som graden av samsvar mellom ulike 

innsamlinger av data om samme fenomen basert på samme undersøkelsesopplegg (Grønmo, 

2007 s. 222). Stort samsvar mellom de ulike datainnsamlingene gir høy reliabilitet og er 

derfor pålitelige.  

 

Vi har ti uformelle intervjuer, hvor respondentene var til sammen tre parter for veg, tre parter 

mot veg, to jordskiftedommere, jordskifteoverdommeren og én representant for Midtre 

Gauldal kommune. Vi fikk mulighet til å undersøke kvaliteten på responsen til en viss grad. 

Det gjorde vi ved å først stilte et spørsmål, og for å være sikker på at den responsen fra 

informanten var riktige, så stilte vi spørsmålene på nytt med ny innfallsvinkel. Det var 

hovedsakelig en som hadde rollen som intervjuer, mens de andre noterte og kom med 

supplerende spørsmål for å oppklare elementer som var uklare. Notatene ble renskrevet og 

utfylt kort tid etter endt intervju. 

 

Validitet  

Validitet dreier seg om datamaterialets gyldighet for de problemstillingene som skal belyses. 

Validiteten er høy hvis undersøkelsesopplegget og datainnsamlingen resulterer i data som er 

relevante for problemstillingene (Grønmo, 2007 s. 221). Dersom vi ikke stiller de riktige 

spørsmålene i intervjuene og studerer saksdokumenter samt rettsbøker vil vi ikke klare å svare 

korrekt på problemstillingene.  
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En svakhet ved benyttelsen av intervjumetoden var at det er vanskelig å styre hvilken 

informasjon som kommer frem. Den informasjonen som virker uvesentlig for informanten 

kan være viktig for intervjuer og omvendt. Vi kom frem til at en løs samtale rundt en 

intervjuguide fikk frem mye viktig informasjon. Likevel var det noen parter som var enklere å 

ha en samtale med enn andre. Det kom etter hvert frem at partene som var i mot vegen var 

veldig ivrige og ga mye informasjon, mens de partene som var for vegen var vanskeligere å 

kommunisere med. 

 

Alle partene ble som nevnt i kapittel 1.3, intervjuet en og en om gangen på et sted de hadde 

valgt selv. Dette mener vi ga dem en bedre trygghet i situasjonen, dermed pratet dem friere 

om såre temaer. Det ble tidlig klart at hele saken hadde ført til uoverensstemmelser mellom 

naboer og at naboforhold hadde utviklet seg til det verre. Det var da viktig for oss å framstå 

som en objektiv part.  

 

Et annet problem ved intervjumetoden er om vi har funnet et representativt utvalg av partene å 

intervjue. For å få en best mulig klarlegging av saken, burde vi nok ha snakket med alle 

parter. Dette lot seg imidlertid ikke å gjøre, både på grunn av liten tid og av andre praktiske 

årsaker. Dermed risikerer vi at informasjonen er ufullstendig, ensidig eller på annen måte 

unøyaktig. Vi har likevel prøvd å få et så representativt utvalg som mulig på den tiden som 

var tilgjengelig. Ved å snakke med jordskiftedommerne og parter både for og i mot veg har vi 

sikret oss informasjon fra ulike synsvinkler. Det er derfor mindre sjanse for et ensidig resultat. 

Når man har plukket ut 6 parter av 21 mulige som i dette tilfellet er det selvsagt mulighet for å 

miste noen nyanser. 

 

Styrken ved intervjumetoden er at man kan finne mer subtil og underliggende informasjon 

som ikke kommer frem av sakspapirene og annen offentlig informasjon, men som blir tydelig 

i direkte samhandling og kommunikasjon. Hadde vi brukt andre metoder ville vi tvilsomt ha 

fått like mye informasjon og klarhet i saken som ved intervju. Likevel er det ikke å komme i 

fra at utvalget vi har brukt, muligens har påvirket oss i en retning enn et annet utvalg ikke 

ville gjort.  
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Relevans  

Denne oppgaven ser gruppen på som relevant for jordskifteretten i Sør-Trøndelag. De kan 

bruke den til å vurdere jordskiftesaken, da vi sannsynligvis har sett på problemstillingene på 

en annen måte enn hva jordskifteretten ville gjort. Det er alltid nyttig å se på hvordan et 

jordskifte har vært, hvordan det har utviklet seg og hvordan partene har oppfattet det. På den 

måten er oppgaven også relevant for partene i saken, dem har igjennom oss fått et talerør dem 

ellers ikke ville fått. Vi har på en objektiv måte belyst en sak som har vært vanskelig både for 

jordskiftedommere og parter, dette kan også være relevant for andre jordskiftedomstoler og 

parter i andre saker. Oppgaven kan også være relevant for andre studenter i den grad at de kan 

benytte denne oppgaves materiale i senere feltarbeid eller lignende. 
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Kapittel 6 Avsluttende refleksjoner 

6.1 Innledning 

I dette kapittelet vil vi avslutningsvis reflektere over ytterligere forhold vi finner interessante 

som har dukket opp gjennom arbeidet med saken. Vi vil til en viss grad benytte egne 

meninger og synspunkter under refleksjonen.  

 

6.2 Subjektiv- eller objektivvurdering av en eiendom 

Ved et jordskifte er det eiendommen som skal vurderes og ikke eierne av eiendommen. 

Eiendommen skal vurdere etter en ”normalisert” eier. Partene i Litjbjørga var delt i de som 

ønsket veg og ikke. De som ønsket veg mente nytten av vegen var stor for deres eiendom, og 

de som ikke ønsket veg mente det motsatte. Dette er den enkelte eiers subjektive vurdering. 

Vurderingen som jordskifteretten skal gjøre, om hvor tjenelig en eiendom er etter dagens 

forhold, skal være objektiv, ikke subjektiv. Det vises her til Gulating jordskifteoverrett 

(JOGU-2009-9 s 12):  

 

”Det jordskifteretten må vurdere er hva en normalisert eier av en slik eiendom objektivt sett 

vil se på som tjenelig eiendomsforhold. Jordskifteloven bruker «eiendom» og ikke «eier». 

Vurderingene skal være objektive og knyttes til eiendommene som driftsenheter og ikke til den 

som eier eiendommen. Det er objektivt og normert nytte som skal legges til grunn, og 

jordskifteretten kan et stykke på vei se bort fra aktuell eier. Det vises her til 

Kommentarutgaven til jordskifteloven, Austenå og Øvstedal 2000, s. 48 hvor det understrekes 

at vurderingen skal være objektiv.”  

 

Andelene som jordskifteretten tildelte hver eiendom var sammensatt av blant annet 

boligandel. Under behandling av saken ble to bolighus som ligger langs strekningen Rognes – 

Bjørga utelatt fra saken. Boligene var under saken både i jordskifteretten og overretten ikke 

bebodd, og dette antar vi er grunnen til at de ikke ble med som parter.  Et av hovedpunktene i 

anken omhandler nettopp denne utelatelsen av to eiendommer i skifteområdet. Overretten 

kommenterte at alle eiendommer må betraktes på lik linje i forhold til hvordan andelene skal 

bestemmes. En av partene fikk tildelt en relativt stor andel i forhold til de andre partene, selv 

om han ikke bodde på bruket.  
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I rettsboken fra førsteinstans er det i vedtektene til slutningen ingen hjemmel for å kunne 

inkludere disse eiendommene dersom de senere skulle bli bebodd.  Vedtektenes § 4 i 

slutningen heter ”nye brukere av vegen”. Dette er brukere som kommer til, dersom en av 

eiendommene med andel blir delt, og den fradelte eiendommen er bolig eller 

landbrukseiendom. Overretten har kommentert i sin rettsbok, men ikke tatt det spesifikt med i 

slutningen at: ”Dersom avgjørelsen hjemvises til jordskifteretten, må disse eiendommene tas 

med i laget.”  

 

Saken ble hjemvist til videre behandling i førsteinstans i 2007. Heller ikke da ble 

eiendommene med som parter i saken.   

 

Ut fra rettsboken og dokumentene vi har tilgjengelig fra førsteinstans finner vi ingen grunn 

for at disse eiendommene ikke skulle være med i jordskiftet. Når man skal vurdere 

eiendommene objektivt burde en eiendom, selv om det er en fritidsbolig få en andel i vegen.  

Vi kontaktet jordskiftedommeren pr. elektroniskpost 11. oktober 2011, (jf. vedlegg 7) for å få 

en begrunnelse hvorfor disse eiendommene ikke var parter i saken. Jordskiftedommeren 

kommenterte at det er partene som disponerer saken og at retten er avhengig av partene for å 

få avklart alle sider ved en sak. Jordskifteretten tok ikke stilling til at disse eiendommene ikke 

skulle være med. Det var mange runder angående andeler i saken og de partene som var med i 

saken da, hadde mulighet til å ta dette opp. At to eiendommer var utelatt kom ikke frem før i 

anken til jordskifteoverretten.  

 

6.3 Anbudet for traséalternativ 1 

Jordskifteretten fikk inn tre anbud for alternativ 1. Det laveste anbudet på kr. 6,22 mill. fra 

Solberg Maskin AS ble valg. Det høyeste anbudet var på kr. 10, 54 mill. Erfaringer fra 

tidligere saker der anbud er satt for lavt i forhold til de endelige kostnadene, tilsier at en skal 

vurdere anbud kritisk. Det vil selvsagt foreligge en risiko ved å velge det laveste anbudet, men 

som nevnt i oppgaven var det stor tvil gjennom hele jordskifteprosessen rundt kostnad- og 

nyttevurderingen etter jskl. § 3 bokstav a. Dersom jordskifteretten hadde valgt et annet anbud 

som lå høyere i pris ville kostnadene overstige nytten i alle tilfeller. Det er klart at 

jordskifteretten ønsket å hjelpe rekvirenten som sitter uten adkomstveg til boligen sin. Uansett 

hvor sterkt dette ønske var, kan vi ikke konkludere med at jordskifteretten sitt valg av anbud 
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kan kritiseres. Solberg Maskin AS forklarte seg i overretten og gav en lovnad om fastpris på 

prosjektet på kr. 6,5 mill., fjellsikring kom i tillegg.  

 

6.4 Tilskudd fra kommunen 

Kommunen gav et tilskudd på kr. 300 000 under forutsetning av at jordskifteretten valgte 

trasealternativ 1. En kan stille spørsmål ved om dette er et forsøk fra kommunen for å legge 

føringer på hvilke traséalternativ som skulle vedtas. Vi kan ikke se at denne forutsetning for 

tilskuddet har påvirket jordskifteretten i noen grad gjennom sitt arbeid. I denne saken med et 

anbud på kr. 6,5 mill, utgjør kr. 300 000 en liten og ikke utslagsgivende del. At 

jordskifteretten valgte traséalternativ 1 var basert på en samlet vurdering uavhengig av 

tilskuddet.  

 

6.5 Rettens veiledningsplikt 

Ett element som gruppen finner interessant å reflektere rundt er jordskiftedommerens 

oppfatning om lite engasjement fra partene som var for veg mellom Litjbjørga og Bjørga. 

Dette gjelder spesielt saksgangen i førsteinstans. Jordskiftedommeren savnet mer aktiv 

deltagelse fra partene for veg. Retten ønsket fremleggelse av dokumentasjon som kunne svare 

på eller motbevise andre parter sine dokumenter som bla kunne påvise liten tidsbesparelse i 

ny veg og lignende. I tillegg ønsket retten mer aktivitet omkring ivaretakelse av egne 

synspunkt og behov, og innhenting av informasjon som kunne komme dem til gode. Partene 

som var imot veg var aktive i den forstand at de fremla god dokumentasjon bl.a. på tester de 

hadde gjort på eget initiativ som beviste at besparelse av tid var svært liten. Det var flere 

taleføre personer på denne siden og de engasjerte en advokat under ankebehandlingen til å 

prosedere for seg i motsetning til partene for veg som var selvprosederende gjennom hele 

saken. 

 

I jordskifteretten er det vanlig at en part er selvprosederende. Slike saker vil reise særlige 

spørsmål om materiell prosessledelse da disse partene gjerne trenger mer direkte veiledning 

enn parter med prosessfullmektig. Ifølge M-0654 B (1995) kan ikke jordskifteretten stille for 

strenge krav til partene i hvilke rettsfakta som er påberopt når de ikke er representert ved 

prosessfullmektig. Selvprosederende parter mangler vesentlig kunnskap om rettsforhold, og 

kan ha problemer med å tilegne seg nok kunnskap for å kunne ivareta sine interesser i saken. 

Dersom motparten har en advokat, kan ikke retten gi mer veiledning til den selvprosederende 
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parten, fordi dette kommer i konflikt med at retten skal opptre som en nøytral konfliktløser. 

Samtidig trenger parten nok veiledning slik at han ikke begår feil som kan føre til rettstap. 

Dessuten skal retten også gi en part som har prosessfullmektig veiledning i tilfelle 

prosessfullmektigen for eksempel gjør ufullstendig arbeid. 

 

Etter tvisteloven av 2005 (tvl.) § 11-5, sjette ledd skal veiledningsbehovet for 

selvprosederende parter vises særlig hensyn til. Her menes det ikke at disse partene skal ha 

mer veiledning enn dem som har prosessfullmektig da dette kan svekke tilliten til den andre 

part. Den ene parten skal ikke ha mer veiledning enn den andre, og veiledningen skal ikke 

forankres ved råd om standpunkt eller råd om hvilke prosesshandlinger de skal utføre. Det kan 

være vanskelig for retten å opptre nøytralt nok i saker med selvprosederende parter, derfor 

utvises veiledning etter skjønn. Retten bør prøve å ordne en veiledning rundt det parten selv 

har opplyst og anført, slik at veiledningen utføres som en klargjøring og et supplement til det 

parten selv har kommet med. På denne måten vil den selvprosederende parten få en særlig 

veiledning som ikke står i konflikt med rettens hensyn til å være en nøytral konfliktløser. 

Veiledningsplikten etter tvisteloven er et middel for å kunne oppnå at retten treffer riktig 

avgjørelse. Dersom retten savner deltagelse fra noen parter er det derfor viktig å få klarlagt 

grunnen til dette. Er parten lite aktiv, bør retten ta ansvar og kan med hjelp av veiledning 

bidra til å opplyse saken ytterliggere. 

 

I Litjbjørgasaken kom jordskiftedommeren i førsteinstans frem til at det var vanskelig å se 

pågangsmot og aktivitet fra partene for veg. De var stille og rolige personer og fremla den 

dokumentasjonen som var nødvendig for saken, men ikke noe utover dette slik som partene 

mot veg gjorde. Etter intervju med partene synes det å foreligge noen misforståelser fra 

partenes side. Enkelte var i den tro at de hadde levert og fremlagt det de skulle, at 

dokumentasjon utover dette ikke var nødvendig da ”saken talte for seg selv”. Inntrykket 

gruppen sitter igjen med er at disse partene oppfattet for sent at de burde kjempet hardere for 

sin sak, og de angrer i ettertid på at de ikke ansatte advokat da jordskiftesaken startet. Det blir 

ren spekulasjon om saken hadde fått et annet utfall, men partene hadde i det minste ikke 

angret på at de gjorde for lite under jordskiftet. Hvorfor disse partene sitter igjen med denne 

følelsen kan muligens forankres i at veiledningen de fikk ikke var tilstrekkelig nok. Selv om 

de kanskje ikke gav uttrykk for at de ville ha veiledning kan det grunnes i at de ikke viste at 
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de trengte det. Når retten føler partenes aktivitet er såpass skjevt fordelt som her kan 

veiledning rette dette opp og jevne det ut.  

 

6.7 Avslutning av saken i 2009 

I brev datert 20. februar 2009 gav rekvirenten uttrykk for at han ønsket videre behandling av 

saken, jf. vedlegg 4. Jordskifteretten kontaktet så de øvrige parter og forhørte seg om de 

hadde nye momenter. Innen fristen, mottok jordskifteretten seks merknader fra de øvrige 

parter. Ingen av disse partene som kom med innspill ønsket ny behandling av saken. 

Jordskifteretten kom etter dette frem til at det ikke var grunnlag for ny behandling av hverken 

traséalternativ 1 eller andre traséalternativer. I tillegg mente jordskifteretten at de andre 

alternativene var dårligere enn det som var vedtatt i jordskifteretten i første omgang, og at 

dette ikke hadde forandret seg. Jordskiftedommeren avviste saken som enedommer. 

 

Jordskiftedommeren som behandlet saken etter tilbakevisning til jordskifteretten unnlot å 

kalle inn partene til rettsmøte. Jordskiftedommeren mente at hensikten var så liten da ingen 

parter unntatt rekvirenten ønsket videre behandling av saken. Jordskiftedommeren uttalte også 

at det var ingen grunn til å påføre partene nye møteutgifter ved å kalle inn til rettsmøte med 

meddommere. Gruppen har gjort seg betenkninger på hvorfor jordskiftedommeren ikke har 

tatt utgangspunkt i eiendommen som en enhet istedenfor å legge vekt på dem som 

”tilfeldigvis” er eiere i dag. 

 

Gruppen mener jordskiftedommeren burde ha innkalt partene til rettsmøte og foretatt en 

befaring i området, før han avviste saken. Kanskje det ville vært fornuftig å drøfte med 

partene om det skulle innhentes anbud eller nye kostnadsoverslag på de andre 

trasealternativene før saken ble avvist.   

 

Det er utenfor enhver tvil at saken har vært krevende for de involverte parter. Mange var lei 

jordskifteprosessen og den lange saksbehandlingen påvirket naboforholdet. Dette la nok 

føringer for avslutningen av saken. Slik forholdene er i dag, er det et klart behov med bedre 

veg for flere av partene. Noen av partene som var i mot alternativ 1 har gitt uttrykk for at 

dersom de ikke var så lei saken, hadde de ønsket en videre behandling av alternativ 2 eller 3.  
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I intervjuene gir partene klart uttrykk for at de hadde verken energi eller giv til å forsette 

prosessen. Dette var grunnet i at partene anså etter 13 år med saksgang at deres momenter var 

såpass klare at innsending av nye momenter derfor ikke var nødvendig. 

 

Da jordskiftedommeren ikke mottok noen nye momenter i saken etter forespørselen om dette, 

kan det tenkes at et rettsmøte hadde vært på sin plass uansett. Hadde ingen møtt opp her eller 

vist noen interesse ville en avvisning være naturlig. Gruppen ser på det som merkelig at 

jordskiftedommeren ikke tok mer initiativ ovenfor partene før han avviste saken. 

 

Etter en så lang saksgang, som for partene har vært en stor påkjenning, ville et rettsmøte være 

fortjent både for partene og saken i seg selv. 
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Kapittel 7 Etterord 

7.1 Innledning 

I dette kapittelet vil vi kort oppsummere hvordan oppgaven har vært og hvilke tanker vi har 

gjort om jordskiftesaken.  

 

7.2 Etterord 

I denne oppgaven har vi tatt utgangspunkt i en jordskiftesak fra Midtre Gauldal kommune i 

Sør-Trøndelag. Vi har forsøkt å belyse jordskiftesaken gjennom ulike problemstillinger. 

Saken har vært krevende å sette seg inn i, siden tiltaket med ny veg ikke ble gjennomført. Det 

var vanskelig for gruppen å diskutere om løsningene som jordskifteretten vedtok var gode 

eller dårlige alternativ. Samtidig har denne saken mange momenter å gripe fatt i og det var 

vanskelig å begrense omfanget av oppgaven.  

 

Denne oppgaven har vært en god læringsprosess for jordskiftefaget. Vi har blitt tvunget til å 

fordype oss i mange forskjellige aspekter som kan dukke opp i en jordskiftesak. Vi har i 

denne saken måtte bruke både teoretisk og praktisk kunnskap for belyse saken.    

Siden jordskiftesaken var komplisert og en av de vanskeligste sakene jordskiftedommerne i 

førsteinstans og overretten har behandlet, har det vært stort behov for diskusjon og drøftelser i 

gruppen. Dette har bidratt til at oppgaven har blitt belyst fra ulike synspunkter noe som er en 

styrke for oppgaven.  
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Brev til parter i jordskiftesaken fra Einar Hegstad ved UMB, datert 18. august 2011. 
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Vedlegg 2 

Intervjuguide til parter i saken. 

Som åpningsspørsmål ba vi alle parter om å peke på kartet hvor de bor og eventuelt hvor de 

hadde sine skogteiger.  

Ellers var spørsmålene for alle parter slik: 

1. Hva type eiendom har du (bolig, hytte, gardsbruk)? 

2. Har du skog som ville bli tilknyttet til den planlagde vegen?  

a. Har du tatt ut skog i det siste? 

b. Kan du ta ut skog uten den planlagde vegen? 

3. Når kom din eiendom med i saken? 

a. Var det du som bad om å få bli part, krevde andre parter at du skulle bli part, 

eller var det jordskifteretten som innkalte deg? 

4. Hva andel fikk din eiendom i vegen? 

a. Syns du dette var rimelig eller urimelig? 

5. Jordskifteretten lagde en ordning der de som ønskte veg skulle stå ansvarlig for 

vedlikehold og ekstrakostnader: 

a. Hvordan oppfattet du denne ordningen? 

b. Syns du dette var en god ordning? 

c. Så du noe risiko med denne ordningen? 

6. Så du noe nytte med vegen for din eiendom eller for deg/ familien personlig? 

7. Dersom vegen kom, ville du ha spart tid til arbeidsplass/ sentrum? 

8. Var det andre alternativ til det foreslåtte vegprosjektet som var mer aktuell for din 

eiendom eller deg personlig? 

9.  Hvilken posisjon hadde du som part under saken (aktiv eller passiv)? 

a. Forklar hvorfor du var aktiv eller passiv. 

10. Følte du som part at du ble hørt av jordskiftedommer, jordskifteoverdommer eller de 

andre partene i saken? 

11. Hvordan var kommunikasjonen fra jordskifteretten til partene mellom rettsmøtene? 

12. Hva syns du om tidsbruken i jordskifteretten? 

13. Hva syns du om prosessen i jordskifteretten? 
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14. Utgjorte prosessen og/eller tidsbruken i jordskifteretten noe hinder for din eiendom 

eller andre private investeringer? 

15.  Hva syns du om tidsbruken i jordskifteoverretten? 

16. Hva syns du om prosessen i jordskifteoverretten? 

17. Andre aktører hadde også en rolle i denne saken: 

a. Hvordan oppfattet du kommunen sin rolle? 

b. Hvordan oppfattet du Allskog sin rolle? 

c. Hvordan oppfattet du Solberg Maskin sitt anbud?  

18. Ti år etter at saken er rettskraftig kan man kreve ny sak? 

a. Tror du dette skjer? 

19. I ettertid, hva tanker har du om saken?  
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FORORD 
 
Denne rapporten er utarbeidet i forbindelse med kurset EIE 304 Feltarbeid i eiendomsfag 

ved Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB). Kurset består også av en ukes feltarbeid, 
som ble gjennomført fra 29. august til 2. september 2011 i Meldal kommune i Sør-Trøndelag. 
Det har ikke vært undervisning i faget, men en presentasjon i fellesskap av alle gruppenes 
arbeid midtveis i arbeidsperioden. Hensikten med kurset er blant annet å få en innsikt i de 
ulike prosessene som knytter seg til en jordskiftesak og hvordan arbeidet med og rundt en 
jordskiftesak fungerer.  
 
Kurset har som mål at studentene skal lære å gjennomføre en reell eiendomsfaglig 
datainnsamling, herunder intervjuer og observasjon, og utføre analyser på grunnlag av disse. 
Vi har fått tildelt en konkret og virkelig jordskiftesak, som har vært emne for våre 
undersøkelser. Det er lagt vekt på de samtaler med de parter og aktører som har vært 
involvert i saken. 
 
Rapporten er gjennomført som gruppearbeid, og har gitt oss faglig kunnskap og erfaring i 
samarbeid. Vår gruppe har bestått av Mona Therese Hole Karlsen, Rasmus Rønning Vatne, 
Eirik Andreas Nome og Irina Telnes. Samarbeidet i gruppa har fungert svært godt.  
 
Vi ønsker å takke Tore Bjørnbet, Magne Reiten, Atle Wormdal og flere grunneiere, som har 
gitt av sin tid til å svare på spørsmål. Videre vil vi rette en takk til Einar Hegstad og Øystein 
Bjerva for god veiledning.  
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Mona Therese Hole Karlsen      Rasmus Vatne 
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1 INNLEDNING 
 

1.1 Tema 

Rapporten er en obligatorisk del av kurset EIE 304 Feltarbeid i eiendomsfag ved UMB. Kurset 
har også bestått av et obligatorisk feltarbeid fra 29. august til 2. september 2011, og foregikk 
på Dragset-Sugustad i Meldal kommune, Sør-Trøndelag, hvor en konkret jordskiftesak ble 
avsluttet for rundt åtte år siden. Rapporten ble utarbeidet i etterkant av feltarbeidet, og 
omfatter en studie av nevnte jordskiftesak. Hovedtema i saken er etablering av fellestiltak 
etter lov om jordskifte av 21. desember 1979 nr 77, (jskl.) § 2 bokstav e, samt oppretting av 
veglag med bruksordning. 
 
Jordskiftesaken dreide seg om uenighet om etablering av ny grendaveg for flere landbruks-
eiendommer og noen fritidseiendommer. Flere grunneiere opplevde at atkomstene til 
eiendommene sine på Dragset-Sugustad hadde lav fremkommelighet, særlig vinterstid. Det 
ble blant annet fremhevet at vegene var bratte og utgjorde en fare for trafikksikkerheten og 
var ellers et hinder for videre bosetting og utvikling av skogs- og landbruksdrift i området. 
Det ble på kommunens initiativ drøftet ulike nye vegløsninger med grunneierne. Det ble ikke 
enighet verken om etablering av ny veg eller valg av trasè. Det ble dermed rekvirert 
jordskifte i 1998, og saken pågikk i jordskifteretten, overretten og lagmannsretten fram til 
2004. Domstolene bestemte at ny veg skulle bygges, og opprettet et veglag med vedtekter. 
Deretter ble det bygget rundt 2 km ny veg som var ferdig i 2005.  
 
Nedenfor vises et oversiktbilde av Dragset-Sugustad, samt bilder av tidligere atkomster til 
eiendommene i området, og den nye vegen. Flere kart og bilder av eiendommene 
presenteres i kapittel 3. 
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Figur 1 Bildet viser en av de tidligere atkomstene fra fylkesveg 65 til en av gårdene på Dragsetmoen. Alle de fire 
grusvegene var svært bratte og smale. (Foto: I. Telnes) 

 

 
Figur 2 Den nye grusvegen på Dragsetmoen ble bygget etter at jordskiftesaken ble avsluttet, og har generelt en langt 
lavere stigning enn de tidligere atkomstene. (Foto: I. Telnes) 
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1.2 Problemstilling 

Jordskiftesaken gjelder uenighet om etablering av fellestiltak. Det var uenighet blant partene 
i jordskiftesaken om bygging av ny veg. Dette tema berører flere interessante problem-
stillinger i saken. Fremkommeligheten og atkomstene til Dragset-Sugustad ble som nevnt av 
flere oppfattet som så uhensiktsmessig at en endring var ønskelig. Motstanderne av vegen 
mente derimot at de eksisterende vegene var brukbare, og at en ny veg ikke ville være til 
noe nytte for deres eiendommer. Jordskifte ved fellestiltak er et virkemiddel for å endre 
uhensiktsmessige eiendoms- og rettighetsforhold. Vi ønsker dermed å se nærmere på 
forholdene rundt selve prosessen med jordskiftet fram til bygging av vegen, og hvilken 
betydning dette fikk. Vi har valgt å dele opp i tre problemstillinger, og belyse følgende 
forhold nedenfor: 
 

1) Bakgrunnen for jordskiftet, de ulike aktørene og deres interesser. 

2) Partenes opplevelse av prosessen fram til bygging av vegen, og hvordan den påvirker 

situasjonen i dag. Vi vil her også se nærmere på hvorfor saken utviklet seg slik den 

gjorde, og domstolenes rolle.  

3) Situasjonen etter jordskifte og byggingen av vegen. Det var et svært sentralt og 

omstridt spørsmål mellom partene i jordskiftesaken hvorvidt vegen var til nytte for 

alle eiendommene.  

 

Tema som vi av hensyn til omfanget av oppgaven ikke har fått anledning til å gå særlig 
dypere inn i er blant annet transaksjonskostnadene ved jordskiftet, skillet mellom 
ekspropriasjon og jordskifte, samt de ulike alternativene til jordskifte.  
 

1.3 Fremgangsmåte 

 
1.3.1 Grunnlagsmateriale for arbeidet 

Tilgjengelig materiale som har vært grunnlag for oppgaven har vært dokumenter som 
rettsbøker fra jordskifteretten og jordskifteoverretten, saksmappen, ulike kartgrunnlag, 
bilder og befaring, samt intervju med grunneiere, parter og andre aktører involvert i 
jordskiftesaken. Det er i tillegg gjort litteraturstudier av relevant teori og rettspraksis. Alle 
bilder er tatt av gruppa under feltarbeidet.  
 
1.3.2 Metode 

Vi vil her utføre en studie og analyse av et enkelttilfelle (case-studie), for å belyse nevnte 
problemstilinger ovenfor. Vi har hovedsakelig brukt kvalitativ metode for blant annet å 
undersøke hvilke meninger og tanker partene har rundt jordskiftesaken og hvilke erfaringer 
de gjorde. Det er relativt få intervjuobjekter, og undersøkelsen er således ikke representativ. 
Vi vil derfor forsøke å ikke generalisere på grunnlag av de relativt få resultatene vi er 
kommet fram til. Det er begrenset mulighet til å samle inn et stort utvalg av intervjuer, 
ettersom dette er et tidkrevende arbeid. Kvalitativ metode står i motsetning til bruk av 
kvantitativ metode hvor man undersøker et stort antall tilfeller og lager en statistikk. 
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Ulemper ved intervju kan være at intervjuobjektene ikke har svart helt ærlig, på grunn av 
manglende anonymitet, eller at spørsmålene våre har vært ledende eller at det gis 
strategiske riktige svar. Sistnevnte mener vi i noen grad kan ha vært tilfelle i vår sak. 
Intervjuobjektene fikk imidlertid anledning til å utdype synspunktene sine, og varigheten på 
intervjuene med personlig møte var på rundt en time per intervju. Telefonintervjuene var 
noe kortere og var på rundt en halvtime. Vi har også hatt mulighet for oppfølgingsspørsmål, 
og har kontaktet flere av partene på telefon i etterkant av feltarbeidet. Malen for spørs-
målene vi stilte er vedlagt (Vedlegg 2). 
 
1.3.3 Mer om intervjuobjektene 

Det var involvert 33 parter i jordskifteretten og 22 parter i overretten. Vi intervjuet med 
personlig møte de tre rekvirentene av jordskiftesaken, to andre grunneiere og dommeren i 
jordskifteoverretten ved Frostating jordskifteoverrett og jordskifterettsleder ved Sør-
Trøndelag jordskiftrett. I tillegg utførte vi telefonintervju med en av grunneierne som var 
imot etablering av den nye vegen. Andre aktører vi intervjuet på telefon var styrelederen i 
veglaget, Meldal kommunes skogbrukssjef under jordskiftesaken, dommeren i 
jordskifteretten og jordskifteoverretten. Det ble i forkant av feltarbeidet sendt ut brev til 
sentrale grunneiere og parter i jordskiftesaken (Se vedlegg 1). De fleste vi intervjuet var 
derfor forberedt. Det er en stor overvekt av grunneiere, parter og aktører som var tilhenger 
av etablering av den nye vegen, slik at dette vil påvirke funnene i intervjuene. Det ble ikke 
foretatt intervjuer av grunneiere som brukte eiendommene sine til fritidsformål, med 
unntak av styrelederen som var eier av en eiendom med hytte. Den ene av motstanderne av 
vegen ønsket ikke å stille til intervju. 
 

1.4 Videre fremstilling 

Oppgaven er strukturert slik at vi først i kapittel 2 vil gjennomgå noe bakgrunnsmateriale og 
teori om utvalgte sentrale tema. Her ser vi litt nærmere hva som ligger i begrepene jord-
skifte, fellestiltak og effekter, samt at vi beskriver reglene for fremming av jordskifte og 
bruksordning av veg, herunder andelsfordeling. Videre i kapittel 3 ser vi på sakens bakgrunn, 
aktørene, samt prosessen fram til bygging av den nye vegen. I kapittel 4 ser vi på resultatene 
av intervjuene, og drøfter de ulike funnene i henhold til problemstillingene. Tilslutt i kapittel 
5 gjør vi noen avsluttende refleksjoner. 
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2 TEORETISK GRUNNLAG 
 

2.1 Innledning 

Vi vil her se nærmere på det teoretiske grunnlaget for jordskiftesaken på Dragset-Sugustad. 
Det blir en gjennomgang av hva som kan ligge i begreper som jordskifte, fellestiltak, 
økonomiske og ikke-økonomiske effekter. Redegjørelsen av de to sistnevnte begreper vil 
senere kunne vise hvilke effekter som er sammenfallende med vår sak, og hvilke som er mer 
spesielle for vårt tilfelle. Deretter vil reglene for fremming av jordskifte og andelsfordeling 
gjennomgås, som begge var sentrale tema i vår aktuelle sak.  
 

2.2 Jordskifte og fellestiltak 

I den første fasen av jordskiftehistorien fra 1857 og fram til 1930-tallet besto jordskifte av 
oppløsning av sameie og reduksjon av teigblanding i jord- og skogbruksområder. I dag kan 
jordskifte deles inn i to hovedkategorier etter type saker. Den første omfatter de retts-
endrende saker etter jskl. 2 bokstav a-i, også kalt ”det klassiske jordskiftet” (Bjerva 2011). 
Den andre hovedkategorien gjelder rettsklarleggende eller rettsfastsettende saker etter jskl. 
§§ 88 og 88a, og kalles nærmere bestemt grensegangs- eller rettsutgreiingssaker. Jordskifte-
rettens årsstatistikk fra 2008 viser at 57% av de avsluttede sakene var rettsklarleggende, og 
60% av de innkomne krav var rettsklarleggende saker (Domstoladministrasjonen 2009). 
Jordskifte som gjelder rettsendrende saker omfatter en rekke virkemidler; oppløsning av 
sameie, reduksjon av teigblanding, bruksordning, avløsning av bruksretter, fellestiltak, 
utforming og deling av eiendommer, fordeling av arealverdier og kostnader ved ulike 
fellestiltak innenfor et byggeområde og avbøting av ulemper ved gjennomføring av 
reguleringsplaner i eksisterende eller nytt byggeområde, jf jskl. § 2. Dersom det i tillegg 
holdes ekspropriasjonskjønn sammen med disse virkemidlene kalles det kombinerte saker. 
Det er jordskifteretten som en særdomstol, som har eksklusiv kompetanse til å behandle de 
rettsendrende sakene. Disse sakene karakteriseres tradisjonelt ved at de foretar en 
omforming av eiendoms- og bruksrettsforhold med sikte på å oppnå en økonomisk gevinst. 
 
Løken-utvalget (NOU 2002:9 s. 22) definerer jordskifte slik: 
 
”Jordskifte er en fellesbetegnelse på flere hovedvirkemidler i jordskifteloven, også kalt sakstyper. Alle 

har det til felles at de er redskap for endre enten selve eiendommene eller bruken  av eiendommene 

og tilhørende rettigheter.” 

 

Denne definisjonen passer ifølge Per Kåre Sky for jordskifte i Norge, men han peker på at 
Norge imidlertid skiller seg fra andre lands jordskifteaktivitet (Sky 2009 s. 371). Bachke peker 
på at selve særmerket på jordskifte er de to kumulative vilkårene i jskl .§ 1 og § 3a om 
samlet netto nytte og individuelt vern mot tap (Bachke 2011). 
 

Opprinnelig har jordskifte vært et viktig virkemiddel for å ivareta landbruksmessige behov og 
interesser. Etablering av jordskifte kunne langt på vei løse sterke samfunnsmessige behov 
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for endringer på 1800-tallet. Jordskifte var et svært sentralt tiltak i en av de største 
omformingsprosessene i det norske samfunnet på denne tiden. De landbrukspolitiske 
utfordringene har siden den gang endret seg. Den nasjonale jordpolitikken har imidlertid 
fortsatt mål om å ha rasjonelle driftsenheter, redusere kostnader i matproduksjonen, å legge 
til rette for ny teknologi og avikle eierforhold til hinder for god ressursutnyttelse (Syrstad 
2009 s. 51). Jordskifte skal ifølge lovgiver være et viktig samfunnsøkonomisk virkemiddel for 
å endre uhensiktsmessige eiendoms- og rettighetsforhold.  
 
Det sentrale virkemiddelet i jordskiftesaken på Dragset-Sugustad var fellestiltak etter jskl. § 2 
bokstav e. Dette karakteriseres ved at det foretas en investering i et tiltak som skal fremme 
flere parters interesser, bygging av felles veger er et typisk eksempel. Det kreves at retten 
vedtar at tiltaket gjennomføres, og hvordan det skal finansieres. Retten oppretter deretter 
som regel et veglag og fastsetter en bruksordning med vedtekter, som skal vise en kostnads-
fordeling av investering og framtidig vedlikehold. Antall fellestiltak har de siste årene vært på 
vei nedover. Dette kan henge sammen med endringer i tilskuddsordninger, som eksempelvis 
for skogsbilveg som er redusert i dag. Videre kan sakstypen fellesttiltak ofte være særlig 
konfliktfylt (Bjerva 2011). 
 

2.3 Prosess og konfliktnivå under jordskifte  

 
2.3.1 Domstolene og forvaltningens rolle i en jordskifteprosess 

Jordskifteretten skal forsøke å fungere som en konflikt- og problemløser i jordskiftesakene, 
og er annerledes enn de alminnelige domstolene i denne sammenheng. Jordskifterettene 
spiller en mer aktiv rolle enn de vanlige domstolene med hensyn til konfliktløsning og  
involvering av partene i prosessen. Jordskifteretten har blant annet en langt videre 
veiledningsplikt enn vanlige domstoler. Partene er også i større grad selvprosederende enn i 
de alminnelige domstolene. Undersøkelser i Norge fra 1992 og 2000 viser at det brukes 
advokat i fra en femtedel til en fjerdedel av sakene i jordskifterettens førsteinstans. Videre 
fant man i 2000 at i 11 % av sakene var det bare en part som brukte advokat. 
(Domstoladministrasjonen 2009 s. 10). Formålet med særdomstolen er blant annet å legge 
til rette for gode løsninger i landbruket mellom parter som etter saken skal leve side om 
side. I følge en MMI-undersøkelse fra 2002 verdsatte brukerne jordskifterettens evne til 
konfliktløsning og rimelighetsbetraktning høyt. Det legges som nevnt til rette for at partene 
kan være selvprosederende, og dette oppfattes som en vennligere prosess. En arbeids-
gruppe nedfelt av Domstolsadministrasjonen i 2006 fant at uklarheter og tvister ofte løses 
med ingeniøren i marka, og deretter formaliseres av jordskifteretten 
(Domstoladministrasjonen 2009 s. 10).  
 

Jordskifteretten har nærmet seg de alminnelige domstolene vedrørende prosessregler, og 
dette kan ifølge Syrstad ha medvirket til å øke konfliktnivået. Syrstad peker videre på at det 
av og til kan synes som at graden av konflikt styrer sakstilfanget til jordskifteretten mer enn 
landbruksmessige behov (Syrstad 2009 s. 59). Bjerva viser derimot til at endringer i 
samfunnet og endring av landbruksenheter og store strukturrasjonaliseringer i landbruket  
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påvirker sakstilfanget i jordskifteretten. Jordskifte har videre endret seg fra ”det klassiske 
jordskiftet” til å være et redskap for alle eiendommer (Bjerva 2011). Videre spiller offentlige 
myndigheter en større rolle i jordskiftesaker enn før, ved at flere saker bygger på en 
forutsetning om tillatelser, f eks ved anleggelse av veg (Bjerva & Sevatdal 2009). 

 
2.3.2 Konfliktnivå under en jordskifteprosess 

Fremmingsspørsmålet er som nevnt det første jordskifteretten tar stilling til, og har i økende 
grad blitt gjort til et tvistetema. Formålet med en jordskiftesak er blant annet å skape gode 
løsninger for partene i fellesskap, og det å allerede starte en tvist om fremmingsspørsmålet 
kan virke konfliktopptrappende (Reiten 2009 s.238). Det kan påløpe en del kostnader som 
partene selv må dekke selv fram til en sak eventuelt fremmes. Dette kan også bidra til å 
spisse situasjonen, og i noen tilfeller kan sakskostnadene overstige tvistesummen. Over-
dommer i Frostating jordskifteoverrett Magne Reiten har drøftet virkemidler som kan 
redusere konfliktnivået, tidsforbruket og kostnadene ved fremming. (Reiten 2009 s. 249-
250). I Austenå (1997) er det pekt på at en avgjørelse om fremming er et så viktig spørsmål 
at det bør settes stenge krav til jordskifterettenes begrunnelse. Dette kan få konsekvenser 
for en effektiv saksbehandling og kostnader, men er viktig for å ivareta rettsikkerheten til 
den enkelte. Bjerva viser til endringer i landbruket som har gitt flere ulike brukergrupper 
med ulike behov og ønsker. Dette kan igjen medføre interessemotsetninger og øke 
konfliktnivået (Bjerva 2011).  
 
Jordskifte kan oppleves som et sterkt inngrep i den enkelte eier sin råderett over egen 
eiendom, og vår sak viser at jordskifte kan oppleves på lik linje med ekspropriasjon. 
Jordskifteretten peker på at det ofte kan være vanskelig for en part å se forskjellen på 
ekspropriasjon og jordskifte (Sky 2009 s. 372).  
 
Det kan være en fordel at man har en ekstern og uavhengighet autoritet, som en domstol er, 
til å løse konflikter. Det forutsetter at partene som deltar i prosessen anerkjenner domstolen 
og har tillit til den. Rettsinstansen kan dermed være med på å dempe en konflikt under og 
etter en prosess, styre prosessen og forhåpentligvis få en avslutning på konflikten. Domstol-
ene må samtidig vedta et resultat og en løsning. Dette kan medføre at noen parter føler seg 
som vinnere og andre som tapere. Sistnevne parter vil ofte kunne føle seg urettferdig 
behandlet, avmakt, stemplet og miste tilliten til domstolen. Denne følelsen er nok størst 
umiddelbart etter saken avsluttes. På lang sikt kan det skje en erkjennelse av at retten var 
rimelig, selv om den kan sige inn hos partene med ujevnt tempo.  
 
En konflikt med rettsprosess kan være en psykisk belastning hvor det kan føles som om mye 
står på spill, og hvor partene kan bli blottstilt og måtte argumentere for sitt standpunkt.  
Lang varighet av konflikten vil være et moment som kan forsterke belastningen. Det kan 
foregå usaklige personangrep, beskyldninger om irrelevante forhold og konfrontasjoner med 
naboer og andre en kan ha være avhengig av. Formålet med en jordskiftesak blir blant annet 
å finne en løsning som gjør at partene kan leve side om side med et godt naboskap etterpå. 
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2.4 Fremming av jordskiftesak 

 
2.4.1 Generelt 

Det har alltid vært regler om fremme i jordskiftelovgivningen. Reglene var ganske uendret 
fram til 1950, og det ble da også bestemt at vedtak om fremming skulle begrunnes. Lov-
reglene er i realiteten ikke endret siden 1950. Det følger av jskl. § 14 at spørsmålet om 
fremme er det første jordskifteretten skal avgjøre. Jordskifte kan oppleves som et inngrep i 
den private eiendomsretten, og det er derfor strenge krav til vilkårene som må være oppfylt 
for at en eiendom skal bli en del av en jordskiftesak eller for at en sak skal kunne fremmes. 
Det er videre nedfelt et sterkt vern av eiendomsretten i Grunnlovens § 105, samt EMK art 6. 
Begrepet ”fremme” blir i jordskifteloven brukt om den avgjørelsen som gjelder å ta et krav 
om jordskifte opp til behandling som jordskiftesak. Noen ganger er fremmingsvedtaket like 
omfattende som selve saken, slik vi også kan si var tilfellet med saken fra Dragset-Sugustad.  
 

2.4.2 Hovedvilkårene for fremming av jordskifte  

Det er tre hovedvilkår i jordskifteloven som må være oppfylt for å fremme en jordskiftesak. I 
jskl. § 1 må det foreligge en utjenlig situasjon, jordskifterettens virkemidler i jskl. § 2 må 
kunne løse den utjenlige situasjonen og ingen av partene må bli påført tap ved gjennom-
føring av jordskiftesaken, jf jskl. § 3 bokstav a.  
 

Det er som nevnt et vilkår etter jskl. § 1 at det foreligger utjenelige eiendoms- og 
bruksforhold etter dagens forhold. Vurderingen av hvor tjenlig en eiendom skal være etter 
dagens forhold skal være objektiv. Retten må se på hva en normalisert eier av den aktuelle 
eiendommen objektivt sett vil se på som tjenelige eiendomsforhold. Spørsmålet er videre 
hvilken utnyttelse som skal legges til grunn. Retten kan her bygge på hva som er vanlig i 
området, hvilken bruk som ligger i arealdelen i kommuneplanen og hva som er påregnelig 
etter en objektiv vurdering. Det er derfor i stor grad opp til rettens skjønn å avgjøre om det 
foreligger en eiendomsmessig utjenelig situasjon. 
 

Retten må videre ta stilling til om det foreligger tilgjengelige virkemidler som kan løse 
problemet med at eiendommene er blitt utjenelige. Virkemidlene som jordskifteretten har 
til rådighet følger av jskl. § 2 bokstav a-i. I denne saken var det aktuelt med etablering av 
fellestiltak etter bokstav e. Ved fremme av jordskiftesaken må det vises til hvilket vedtak i 
jskl § 2 som skal brukes.  
 

Endelig skal regelen i jskl. § 3 bokstav a skal sikre at partene i en jordskiftesak ikke får en 
dårligere løsning etter jordskiftet enn de hadde før jordskiftet. Bestemmelsen er todelt og 
etter bokstav a skal retten vurdere nytten for hver enkelt eiendom som det er krevd 
jordskifte for. Nytten som eiendommen har, kalt skiftenytten, skal være minst like stor som 
kostnadene og ulempene ved saken. Det er tilstrekkelig at eiendommen ikke blir påført tap, 
og regelen kalles derfor ofte ”ikke-tapsgarantien”. Kravet er at ingen eiendom skal påføres 
tap, men det er ingen krav om hvordan skiftenytten skal fordeles. En eiendom kan dermed få 
all skiftenytte, så lenge de andre eiendommene ikke lider noe tap. Det er ikke noe krav at 
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nytten skal være økonomisk (Austenå & Øvstedal 2000 s. 46), men i praksis vil det være 
enklere å måle nytte og kostnader dersom de kan regnes i kroner og øre. Eiendommer som 
etter jordskifte får bedre vegatkomst vil kunne beregne sparte driftskostnader. Ulike måter å 
bruke en eiendom på i dag fører til at vurderingen av nytte blir mer krevende.  
 
Utgifter som skal klarlegge rettsforholdene før en gjennomfører jordskifte skal i utgangs-
punktet ikke regnes som kostnader etter jskl. § 3 a. Utgifter som retten ikke har kontroll over 
skal også holdes utenfor jordskiftekostnadene. Etter dette vil utgifter til ekstra rettsmøter til 
tvistebehandling, bruk av advokat eller annen sakkyndig bistand ikke være en del av kost-
nadene ved en vurdering av ikke-tapsgarantien. Det er de rene jordskiftekostnadene som 
regnes med i kostnadsvurderingen. Dette er ifølge jskl. § 74(9) kostnader som partene skal 
betale og kostnader i forbindelse med rettens behandling av saken. Dette vil være gebyr til 
staten, lønn og godtgjørelse til meddommere, utarbeidelse av planer. Kostnader som følger 
av jordskiftet kan være investering i vei og utgifter til kostnaden med selve jordskiftesaken. 
Lengre driftsveg regnes også som en kostnad. 
 
2.4.3 Tidspunktet for nytte og ulempevurderingen 

Beregningen av nytten og kostnadene til etablering av et fellestiltak eller i vårt tilfelle vegen, 
skal vurderes ved tidspunktet for fremming. (Reiten 2009 s. 249) Deretter skal man ved 
avslutning av saken foreta den endelige kontroll av om vilkårene for jordskifte er oppfylt 
(Reiten 2009 s. 249). Under den konkrete vurderingen av om vilkårene i § 3a er oppfylt er 
det ifølge Flø særlig viktig at det blir foretatt en materiellrettslig grundig og forsvarlig 
vurdering av dette kjernespørsmålet (Flø et al. 1996 s. 24).  
 
I kap 3 vil det bli gitt en redegjørelse for hvordan jordskifteretten og jordskifteoverretten 
behandlet vilkårene for fremming i saken på Dragset-Sugustad. 
 

2.5 Andelsfordeling  

Ved etablering av fellestiltak etter jskl .§ 2 bokstav e, vil det ofte være nødvendig at retten 
oppretter et veglag med hjemmel i jskl. § 34b(2), samt fastsetter vedtekter. Andels-
fordelingen var også et tema sentralt under behandlingen av jordskiftesaken. Jordskifte-
lovens §§ 29 og 42(2) legger til grunn at vedlikeholdet skal fordeles etter den objektivt 
normerte nytte den enkelte eiendom eller driftsenhet har av tiltaket. (Flø & Haraldstad 2009 
s. 416). Desto flere bruksområder det er langs en vei, desto mer krevende er det å finne 
nytten av vegen for eiendommene. VEGKOST er et EDB-program som brukes for å beregne 
kostnadsfordelingen for fellesveger.  
 
I vedtektene er det vanlig å ta inn en bestemmelse om at andelsfordelingen kan forandres 
når selve endringen i bruken er vesentlig. Dette kan skje dersom for eksempel en driftsenhet 
går fra melkeproduksjon til korndyrking. Ulik drift kan føre til endringer i bruken av vegen, og 
konsekvenser for andelsfordelingen. I rapport fra Landbruks- og matdepartementet i 2004 
side 35 vises det til at endringen skal stå i forhold til nytteverdien. Dersom det ikke blir 
enighet kan saken bli lagt frem for en sakkyndig nemnd eller avgjøres ved voldgift. 
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Jordskifteretten kan også komme inn i bildet. Det er antatt dersom det skjer en vesentlig 
endring, så gjelder ikke hovedregelen om 10-årsfristen i jordskifteloven § 4, første ledd (Flø 
& Haraldstad 2009 s. 420). 
 
Ved utforming av vedtekter kan retten gi såkalte statiske regler som er bestemmelser om 
hvordan selve bruksutøvelsen skal foregå. Dynamiske regler derimot gir kun rammer for 
hvilke bruksregler partene selv kan bestemme ved flertallsvedtak og hvordan disse skal 
vedtas. Retten utformer et styringsverktøy som gjør partene i stand til å lage sine spilleregler 
eller bruksordningsregler. Disse to typer regler holdes atskilt, og det bør fremgå av rettsboka 
hvilken kategori ulike bestemmelser tilhører. Generelt mener Flø og Haraldstad det viktig at 
retten får i stand ordninger som i størst mulig grad overlater detaljstyring og utforming av 
bruksregler til partene.  
 

2.6 Anke til jordskifteoverretten og lagmannsretten  

Ved anke til lagmannsretten kan jordskifterettenes rettsanvendelse prøves, og dermed 
hvilke momenter som er lagt til grunn i skjønnsutøvelsen ved nytte og ulempe vurderingen. 
Lagmannsretten kan imidlertid ikke prøve vektleggingen av disse momentene. I ankesak hos 
Eidsivating Lagmannsrett 5. juli 19991 (ankesak nr. 143/90) uttaler lagmannsretten følgende:  
 
”Lagmannsretten kan under rettsanvendelsen kontrollere om overretten har forstått jordskiftelovens 

§ 3a riktig og herunder avgjøre hvilke elementer det kan tas hensyn til ved avveininger av nytte- og 

ulempeforholdet. Men selve vektleggingen av disse er unndradd lagmannsrettens prøvelse.” 

 
Annen rettspraksis viser også til at lagmannsretten bare kan prøve om det foreligger en 
”lovlig skjønnsutøvelse”, jf. Rt. 1984 s. 749 og Rt. 1992 s. 453. 
 

2.7 Økonomiske effekter av jordskifte 

 
2.7.1 Innledning 

Jordskifte kan ha økonomiske effekter, både samfunnsøkonomiske og privatøkonomiske. Det 
kan også foreligge ikke-økonomiske effekter som kan være juridiske, miljømessige og sosiale. 
Jordskifterettene har hovedsakelig hatt fokus på de private eller foretaksøkonomiske 
effektene, men det er også en utvikling hvor andre effekter blir brukt for å begrunne en 
fremming eller avvisning av jordskifte (Sky 2009 s. 385).  
 
2.7.2 Økonomiske effekter av jordskifte 

Det kan som nevnt være både samfunnsøkonomiske og privatøkonomiske effekter av et 
jordskifte. Sistnevnte berører enkeltindivider og eiendommen som driftsenhet og foretak. 
Samfunnsøkonomiske effekter retter seg mot samfunnet, og innebærer bruk av fellesskapets 
ressurser og kan berøre en langt større personkrets. Eksempler på negative privat-
økonomiske effekter kan være inngrep i eiendommen som fører til tap av driftsinntekter i 
landbruket eller økte kostnader ved etablering av et fellestiltak, samt saksomkostninger i 
forbindelse med rettsaken. Økte kostnader i forbindelse med endringer i driften kan skyldes 
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endret arrondering, og det kan ofte være en nær sammenheng mellom økonomiske og 
arronderingsmessige effekter (Sky 2009 s. 374). Bedre arrondering og veg kan føre til mindre 
driftskostnader som kan medføre økt overskudd og investeringer. Store privatøkonomiske 
effekter for en driftsenhet kan også få andre ikke-økonomiske effekter. Økonomiske effekter 
er langt mer målbare enn de ikke-økonomiske, og de får dermed ofte større plass i 
jordskiftesaker. Det er ikke krav om å legge andre effekter enn økonomiske til grunn ved 
fremming av sak om jordskifte, men det er anledning til å legge vekt på ikke økonomiske 
effekter også. 
 

2.7.3 Metoder for beregning av ulike økonomiske effekter 

Det er gjort forsøk på å utvikle metoder for å beregne ulike effekter. Det synes som at 
fagutviklingen går mot metoder som analyserer jordskifte etter multikriterieanalyser. I Norge 
er slike metoder lite brukt. Dette skyldes trolig ifølge Per Kåre Sky at vi har få store tradi-
sjonelle jordskiftesaker til behandling (Sky 2009 s. 374). De fleste metodene for å beregne 
effekt av et jordskifte er bare utviklet for analyse av tradisjonelle arealbyttesaker. Metoder 
for andre saker som felles tiltak er lite utviklet.  
 

Jordskifteretten bruker vanligvis et beregningsprogram (ATB-programmet) for å beregne 
arronderingseffekt koblet med økonomisk effekt. Programmet ser på sammenhengen 
mellom feltform og arbeidstidsbehov, og kan brukes ved ulike former for nyttevurderinger 
ved innmarksjordskifte. Programmet måler en form for nytte beregnet som endring i 
arbeidstidsbehovet ved ulike arronderinger, målt i antall timer (Bjerva 2011).  
 
2.7.4 Tidligere undersøkelser av jordskiftets økonomiske effekter 

Det finnes noen undersøkelser både i Norge og utlandet som sier litt om hvilke effekter 
jordskifte har hatt. Disse viser blant annet økonomiske effekter av jordskifte. Det skjer en 
reduksjon av kostnader slik at det økonomiske utbyttet øker. Effekten varierer mye og er 
avhengig av når den beregnes etter at jordskiftet ble avsluttet. Det vil ofte være vanskelig å 
vite hvilke effekter som skyldes jordskifte og hvilke som skyldes den generelle 
samfunnsutviklingen. Vi vil nedenfor vise noen resultater fra undersøkelser i Norge rundt 
dette tema, som kan være relevante for vårt tilfelle på Dragset-Sugustad. 
 
Det første eksempelet gjelder en undersøkelse av tre jordskiftefelt i Møre og Romsdal i 
1986. Det ble bygget en felles skogsbilveg, og funnet effekter som reduksjon av teiger, 
oppdyrking, økt hogst, skogplanting og hyttebygging (Sky 2009 s. 374). I en undersøkelse av 
et skogjordskifte i 1993 utført av Heidi Skaug ble det ikke funnet noen statistiske forskjeller i 
driftskostnadene mellom der det var holdt jordskifte og i kontrollområde hvor det ikke var 
holdt jordskifte. Hun fant imidlertid negative sosiale effekter, blant annet på grunn av parter 
som hadde sterke følelsesmessige bånd til skogen de ga fra seg (Sky 2009 s. 374). Håvard 
Steinsholt undersøkte samferdselsjordskifter i Vestfold og fant effekter som reduserte 
transportkostnader, økt totalavkastning fra eiendommen, redusert transporttid og reduksjon 
i antall meter feltkant (Sky 2009 s. 375). Trond Eid fant i 1999 reduksjon i faste kostnader, 
lavere administrasjonskostnader, mindre vindfall og kantskader og avklaring av rettslige 
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forhold ved endret arrondering av skogseiendommer (Sky 2009 s. 375). Domstols-
administrasjonen viser til at de har funnet at jordskifte ofte utløser investeringer og 
utbyggingsgevinster som ikke ville skjedd uten jordskifte (Sky 2009 s. 375). 

 

2.8 Sosiale effekter av jordskifte 

Det er som nevnt anledning til å legge vekt på ikke-økonomiske momenter ved en nytte- og 
ulempevurderingen etter jskl. § 3a. Ikke-økonomiske effekter kan for eksempel være sosiale, 
juridiske og miljømessige. Disse effektene er i utgangspunktet krevende å måle i kroner og 
øre. Grensen mellom økonomiske og ikke-økonomiske effekter kan også være vanskelig å 
trekke. Reduksjon av støy kan for eksempel føre til økt trivsel, men også til en verdistigning 
på en eiendom. Oppfatning av verdi kan videre være svært subjektivt. De ikke-økonomiske 
momentene blir gjenstad for et skjønn, og det kan være svært utfordrende for retten å 
bestemme hvordan disse skal vektlegges. Med sosiale effekter forstår Sky hvordan et 
jordskifte påvirker enkeltmenneske og relasjonene mellom mennesker (Sky 2009 s. 383).  
 
En norsk undersøkelse av Roalkvam viser at det kan være et problem å opprettholde gode 
naboforhold dersom man skal argumentere for en spesiell løsning på bekostning av naboens 
ønsker (Sky 2009 s. 384). Laskemoen (2011) gjorde en undersøkelse av sosiale effekter i 
forbindelse med oppløsing av et sameie i sin mastergradsoppgave fra 2011. Hovedtrekkene 
fra undersøkelsen viser at partene blir tydelig påvirket av prosessen med å gjennomføre en 
jordskiftesak med rettsmøter og forhandlinger. Graden av påkjenning var blant annet 
avhengig av partenes innstilling til tiltaket i forkant av saken, og hvilken saksbehandling og 
veiledning og forståelse de opplevde i jordskifteretten. Det pekes videre på at undersøkelser 
av sosiale effekter burde vært gjennomført i større omfang, da det kan få stor betydning for 
hvordan partene opplever og vurderer å få en sak behandlet i jordskifteretten. 
 
Sky viser til at den enkelte eiers relasjon til eiendommen er et tema som er undersøkt i flere 
land, og at det er gjort flere antropologiske analyser av et jordskifte. Det ble funnet sosiale 
effekter som en økning i antall heltidsgårdbrukere og materielle goder, endring av livsstil og 
redusert fraflytting fra landsbygda etter et jordskifte. Videre viser undersøkelsene at grunn-
eieres følelsesmessige bånd til en eiendom som hadde vært i familien i flere generasjoner 
var sterke. Det er imidlertid for kostnads- og tidkrevende å gjennomføre slike analyser ved 
hvert enkelt tilfelle. (Sky 2009 s. 383). I kapittel 4 ser vi på de sosiale forholdene som 
fremkom under intervjuene som ble gjort under vårt feltarbeid på Dragset-Sugustad.  
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3 PRESENTASJON AV SAKEN 
 

3.1 Innledning 

Vi vil i dette kapittelet se nærmere på den første problemstillingen vår, og finne mer ut av 
bakgrunnen for jordskiftet, samt presentere de mest sentrale eiendommene og aktørene i 
saken. Videre vil vi beskrive behandlingen av de mest sentrale tema i de ulike retts- 
instansene og prosessen fram til vegen ble bygget. Nedenfor vises et oversiktskart over 
Dragsetmoen, samt utsnittskart og bilder av de mest sentrale eiendommene langs den nye 
vegen. 
 

3.2 Bakgrunnen for jordskiftet 

 
3.2.1 Vegsituasjonen 

Jordskiftesaken gikk som nevnt tidligere ut på etablering av fellestiltak i form av en ny felles 
grendaveg mellom flere gårdsbruk og èn felles avkjørsel til hovedvegen. Den nye grenda-
vegen skulle blant annet erstatte fire svært bratte grusvegatkomster fra hovedvegen til fire 
ulike gårdseiendommer. Det var ifølge flere grunneiere store vanskeligheter med atkomst til 
eiendommene, for særlig større motorkjøretøyer på vinterstid. Dette var særlig et problem i 
forhold til skogs- og landbruksdriften, hvor noen var avhengig av tungtransport. Utviklingen 
med stadig større kjøretøyer for melketransport og tømmertransport førte til strengere krav 
til standard og sikkerhet på vegene. Det ble av flere hevdet at ny veg ville innebære et være 
eller ikke være for skog- og landbruksnæringen for de berørte eiendommene. Flere pekte på 
at de bratte vegene medførte en fare for trafikksikkerheten, vanskeligheter med fram-
kommelighet for nødvendig beredskap som brannbil og sykebil, samt postbil, søppelbil og 
andre leveranser av varer og tjenester. Det var også fare for ras ved flom og et stadig behov 
for vedlikehold.  
 
3.2.2 Forhandlinger før jordskiftesaken  

Det ble på bakgrunn av de ovennevnte forhold tatt initiativ av skogplanlegger i Meldal 
kommune for å se på muligheter for ny veg. Det ble drøftet ulike nye løsninger med grunn-
eierne og vegplanlegger fra Skogeierforeningen Nord i 1998. Disse løsningene skulle gi bedre 
atkomst til eiendommen, og kunne samtidig videreføres til skogsbilveg for skogsbruksdrift. 
Dersom vegen ble bygget med tilstrekkelig standard var det mulighet for tilskudd fra Fylkes-
mannen i Sør-Trøndelag. Det ble avholdt tre møter der de berørte grunneierne var innkalt. 
Det var stort sett enighet om behov for ny veg, men uenighet om trasèvalg. Forhandlinger og 
forsøk på en minnelig løsning førte ikke fram. Det ble dermed rekvirert jordskifte av tre 
grunneiere den 12 oktober 1998. Andre alternativer enn en frivillig løsning ville kunne være 
skjønn etter veglovens § 53, eller la være å gjøre endringer i vegsituasjonen. 
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Kart 2. Kart over eiendommer som ligger
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Figur 3 Den tidligere hovedatkomsten til
forsøkt sikret med netting. (Foto: I. Teln

 
 

Figur 4 Den tidligere atkomsten til eien
Bildet viser utgraving av grus i vegbane
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3.3 Aktørene og interesser 

Her vil vi presentere en oversikt over aktørene i jordskiftesaken, og gi en litt nærmere 
beskrivelse av de aktørene og eiendommene vi mener var de mest sentrale. Med aktører 
mener vi de som var involvert i saken, både grunneiere, rettighetshavere, offentlige 
myndigheter i forvaltningen og domstolene. Aktører i forvaltningen omfatter Meldal 
kommune, herunder innleide private planleggere, og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. 
Domstolene omfatter her særdomstolene jordskifteretten og jordskifteoverretten, samt den 
alminnelige domstolen lagmannsretten.  
 
Det var totalt 33 eiendommer involvert i jordskifteretten. Saken ble anket til jordskifte-
overretten og det var her to eiendommer som anket og 22 eiendommer blant ankemot-
partene. Partene bestod av grunneiere, samt en fester. Alle de nummererte eiendommene 
på oversiktskartet ble direkte berørt ved at den nye vegen ble lagt over disse.  Vi har 
imidlertid først og fremst sett nærmere på de eiendommene som var mest involvert i 
jordskiftesaken. Dette gjelder eiendommene 1, 4, 5, 6, 7, 8, og 9. Det er foretatt intervjuer 
ved personlig møte av eierne til eiendom 1, 4, 7, 8 og 9, telefonintervju av eiendom 5 og 
ingen intervju av eiendom 6. De øvrige aktørene sin rolle beskrives senere. Det presenteres 
nedenfor kartutsnitt, bilder og kort beskrivelse av eiendommene nevnt ovenfor.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

Eiendom 1 

Kart 3 Kart over eiendom 1. (Kilde: http:
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Eiendom 4  

Kart 4 Kart over eiendom 4. (Kilde: 
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Eiendom 5  

Kart 5 Kart over eiendom 5. (Kilde: http:

Eieren drev kjøttproduksjon før
gården, men leide ut jorda i 200
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Eiendom 6 

Kart 6 Kart over eiendom 6. (Kilde: http:
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Eiendom 7 

Kart 7 Kart over eiendom 7. (Kilde: http:

 

Figur 9 Den nye vegen sett sydover fra e
bildet. (Foto: I. Telnes) 
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Eiendom 8 

Kart 8 Kart over eiendom 8. (Kilde: 
http://82.194.192.97/GISLINEWebInnsy
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Eiendom 9 

Kart 9 Kart over eiendom 9. (Kilde: http:

 

Figur 11 Hovedbygningen på gårdstunet
I. Telnes) 
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3.4 Saksgangen 

Vi vil her gi en helt overordnet oversikt for kort å gi et innblikk i tidsaspektet for saken og for 
å kunne plassere noen av saksgangens viktigste hendelser. 
 
Før saken ble krevd inn for jordskifte var det flere orienteringsmøter om bygging av ny vei 
med kommunen. Krav om jordskifte dateres oktober i 1998 og første rettsmøte i jordskifte-
retten blir holdt i juni 1999. Kostnadsoverslaget som er utarbeidet av skogeierforeninga 
Nord dateres til 30.09.99. Fra påbegynt sak og til jordskiftesaken avsluttes i jordskifteretten i 
desember 2002 har det vært flere runder i retten, når retten heves for siste gang i Sør-
Trøndelag jordskifterett er det den 10. gangen retten blir hevet i jordskifteretten. 
 
Etter at den ankende part ved en feil anker til lagmannsretten, går anken til Frostating 
jordskifteoverrett. Første rettsmøte blir holdt i mai 2003, og etter flere runder i overretten 
blir tre ankeposter behandlet. Andelsfordelingen blir noe endret i forhold til jordskifte-
retten, men for øvrig stadfester overretten jordskifterettens resultat. Jordskifteoverretten 
avslutter saken i august 2003. 
 
Anke angående rettsanvendelse blir deretter sendt til lagmannsretten. Anken forkastes i 
lagmannsretten som slutning av mai 2004. 
 
Vegen ble ferdig bygget i 2005, men senere samme år får man en voldgiftsdom som går på 
innkreving av penger for den bygde vegen. 
 

3.5 Fremmingsspørsmålet  

3.5.1 Jordskifteretten 

Det var tre hovedtema som ble behandlet av jordskifteretten. Det var spørsmålet om 
vilkårene for fremming av jordskifte, trasevalget og andelsfordelingen mellom partene.  
Retten gjennomgår de tre hovedvilkårene i jskl. §§ 1, 2 og 3 som må være oppfylt for å 
kunne kreve jordskifte. Jordskifteretten vurderer under fremmingsspørsmålet først 
forutsetningen om at ingen skal lide tap etter jskl. § 3a. Retten er klar på at det i hovedsak er 
nytten for eiendommene som driftsenheter som skal vurderes. Jordskifteretten kommer til 
at det er store fordeler for samtlige involverte eiendommer i å få en ny veg istedenfor de 
bratte gardsvegene opp fra fylkesvegen. Retten peker på fordeler som reduserte drifts-
utgifter for jordbruk og skogbruk, mindre vedlikeholdsutgifter på vegen, større trafikk-
sikkerhet og regularitet særlig om vinteren. Den ser det videre som sannsynlig at ny veg vil 
bidra til å sikre bosetting og levevilkår på eiendommene, samt være av positiv sosial 
betydning med større mulighet til kontakt og  naboskap. Ut i fra en samlet vurdering av 
vegens nytte og lengde, offentlige tilskudd til bygging av vegen, kommer jordskifteretten til 
at saken skal fremmes. Retten konstaterer også at det foreligger utjenelige forhold etter jskl. 
§ 1. Videre viser den til at det finnes tilgjengelige virkemidler, her felles tiltak, for å bøte på 
de nevnte utjenelige forhold etter jskl. § 2, bokstav e.  
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I forhold til kostnadene ved tiltaket viser det seg under saken (i rettsmøte den 16.11.2000) 
at rettens formann er skeptisk til å føre vegprosjektet videre som en jordskiftesak i forhold 
til jskl. § 3a med tanke på at en ikke har oversikt over kostnadene ved de arkeologiske 
forundersøkelsene. På bakgrunn av dette drøfter retten den videre framdrift med sakens 
parter, og kommer til at de arkeologiske forundersøkelsene kan igangsettes. Det ble videre 
utarbeidet et kostnadsoverslag av retten som viser at hele vegprosjektet er beregnet å koste 
kr. 930 000,- i 30.09.1999. Det fremgår av rettsboka at 50 % av kostnadsoverslaget vil bli 
dekket av ulike tilskudd. Tema i voldgiftssaken, som ble holdt etter vegen var bygget, var 
avviket fra anbudet som her ble lagt til grunn av retten gjennom hele jordskiftesaken.  
 

3.5.2 Jordskifteoverretten 

Avgjørelsen i jordskifteretten ble anket til overretten vedrørende tre ankeposter, 
fremmingsspørsmålet, trasèvalget og andelsfordelingen. De ankende partene var eiere av 
eiendom 5 og 6  som begge fikk delt eiendommen i to av den nye vegen. De reiste først og 
fremst innsigelser mot fremming av saken. Det ble også hevdet at inngrepet i eiendommen 
må gjøres etter reglene for ekspropriasjonsinngrep. Når det gjelder det primære kravet ble 
det anført at retten hadde lagt feil rettsanvendelse til grunn. De ankende parter mente de 
ikke hadde nytte av vegen, og et ikke uvesentlig tap ved gjennomføring av tiltaket. Dersom 
de ankende partene ikke fikk medhold i fremmingsspørsmålet, ville de kreve subsidiært at 
vegtraséen ble flyttet og de mente også at deres andeler i vegen var for høye. Fremmings-
spørsmålet ble helt avgjørende for den ankende part og fremsto som et hovedspørsmål i 
saken. Etter jordskifteoverrettens skjønn er det ikke tvil om at den eksisterende atkomsten 
til eiendommene framstår som utjenlige og at det ligger et stort forbedringspotensial i 
forhold til eiendommene som bosteder og driftsenheter. Det blir særlig lagt vekt på at 
atkomsten om vinterstid kan være både vanskelig og utrygg. Overretten kommer til at en ny 
veg vil utgjøre en vesentlig forbedring for eiendommen til den ankende part, selv om 
ankende part opplyser at eksisterende adkomst er fullt tjenelig for ham. Overretten gjør en 
objektiv betraktning av en normalisert eier. Overretten viser til at de grunnleggende 
vilkårene i jordskifteloven er oppfylt, og stadfester jordskifterettens vedtak om fremming. 
Ankepost 1 vedrørende fører dermed ikke fram. Overretten kommenterer ikke kostnads-
overslaget for bygging av vegen, og legger til grunn det samme som jordskifteretten. 
 

3.5.3 Lagmannsretten 

Fremmingsspørsmålet ble anket videre til Frostating lagmannsrett.  Ankeparten gjør 
gjeldende at jordskifteoverretten har anvendt jordskifteloven § 3 bokstav a uriktig. 
Lagmannsretten peker på at den kan prøve rettsanvendelsen til overretten, og hvilke 
momenter den har vektlagt i nytte og ulempevurderingen. Den kan imidlertid ikke prøve 
skjønnsutøvelsen som gjøres ved vektleggingen av momentene.  Lagmannsretten kommer til 
overretten ikke har gjort feil i rettsanvendelsen, og anken ble forkastet. 
 

3.6 Trasèvalget  

 
3.6.1 Jordskifteretten 
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Ankepartene mente trasevalget som ble fastslått i jordskifteretten var til ulempe for 
landbruksdriften på eiendommen, og mente at nyttevurderingene til jordskifteretten var for 
dårlig og udetaljert. Ankepartene satt derfor opp flere detaljerte punkter hvor også 
ulempene ble tallfestet. Ankemotpartene viser til at ankepartene ikke er alene om å avgi 
dyrka mark. De oppfattet dette som ett “billig offer” for å få i stand en ny og sikker veg. Jord-
skifteoverretten sier de har forståelse for at ankepartene opplever at vegtrasèen vedtatt av 
jordskifteretten føles som et inngrep på eiendommen. Overretten setter derfor opp tre 
alternative vegtrasèer til vurdering; en øvre trasè (jordskifterettens fastsatte trase), en 
mellomløsning (jordskifteoverrettens forslag), en nedre trasè (ankepartenes forslag).  
 

Jordskifteoverretten kommer etter en totavurdering frem til at den øvre trasèen er den klart 
beste, og viser til de samme momentene som jordskifteretten. Overretten mener de også 
har grunnlag for å si at arronderingen for ankepartenes eiendommer er akseptabel, og at de 
alternative vegtrasèene er dyrere, har dårligere veglinje og reduserer ulempene i liten grad 
for ankepartene. Overretten stadfester så jordskifterettens vedtatte trasè. 
 

3.7 Andelsfordelingen  

3.7.1 Jordskifteretten 

Retten tar først utgangspunkt i at andelene skal fordeles mellom partene etter en 
nyttebetraktning. Den viser til at den nye vegen skal tjene både skogsbruks, jordbruks og 
bostedsinteresser, og at det må tas hensyn til de ulike sektorene i en andelsberegning. Det 
ble innhentet nøkkeltall for hver enkelt eiendom, og utført en gjennomgang med tanke på 
skogsareal, dyrka mark og antall boenheter på hver enkelt eiendom. Det ble tatt hensyn til 
verdien av arealet som ble beslaglagt, og veglengden som er brukt i skog- og jordbruks-
sammenheng. VEGKOST og et eget excel-regneark ble benyttet som støtte ved beregningen. 
Det ble pekt på at andelene bør kunne endres ved endret bruk. I forhold til nytten, mente 
retten at alle parter har en betydelig positiv nytte av vegen, og den fant ikke grunn til 
tallfeste denne nytten. Andelsfordelingen ble splittet i to ulike deler, andel i opparbeidelse 
av vegen og andel i framtidig vedlikehold.  Førstnevnte er basert på eiendommens ressurser 
og uavhengig av dagens eier og bruksmåte. Ny veg ses på som en investering i eiendommen. 
Det framtidige vedlikeholdet tar utgangspunkt i den bruk som hver enkelt gjør av vegen i 
dag. Det innebærer at andelene kan endres ved endret bruk.  
 
Jordskifteretten fastsatte deretter vedtekter, som bygger på standardvedtekter foreslått til 
bruk i jordskifterettene i ”Bruksordninger etter jordskifteloven”, Landbruksdepartementet, 
1996. De mest omstridte tema ved utforming av vedtektene var selve andelsfordelingen. De 
fleste vedtektene var ellers stort sett i henhold til standarden.  
 
3.7.2 Jordskifteoverretten 

De ankende partene fremholdt i overretten at deres andeler var for høye. De anførte at det 
var urimelig at arealstørrelse og avstand etter den nye vegen skulle være bestemmende 
faktorer. De mener vegen er tilrettelagt for melkeproduksjon, og at de derfor ikke vil bruke 
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vegen like mye. Overretten viser til jordskifterettens vekting av formålene som vegen skal 
tjene etter en inndeling med 50% boligformål, 30% skogbruksformål og 20% 
jordbruksformål. Det er ulike faktorer som fordeler andelen innenfor hvert bruksformål. 
Jordskifteoverretten holdt fast ved vurderingen av fordeling som er gjort i forholdet mellom 
bolig, landbruk og skogbruk av jordskifteretten. Overretten gikk så inn i beregningene av 
nytte innenfor hver av de tre formålene. Den slutter seg til jordskifterettens vurdering av 
skogsbruksnytten og bolignytten, men vil prøve om jordbruksandelen er korrekt fordelt. Det 
vises også til at det er denne delen av beregningene de ankede parter vektla mest i sin anke.  
 
Overretten viser til at jordskifteretten har vurdert transportbehovet uten konkret å legge 
vekt på aktuell driftsform på eiendommen i dag. Alle landbrukseiendommer er derfor blitt 
forutsatt å ha en fast transportbelastning. Overretten mener imidlertid at transportbehovet 
er til en viss grad avhengig av eiendommens areal, og en omregning i faktor pr daa er derfor 
relevant. Det vises videre til at melkeproduksjon vil ha et større transportvolum enn 
kjøttproduksjon. De to ankede parters eiendommer får sine andeler redusert da den veide 
jordbruksandelen synker noe, mens melkeprodusentene sine andeler øker. Det stilles 
spørsmål om transportavstand langs den nye vegen er riktig å vektlegge ettersom 
beregningen medfører at den som har størst behov for ny veg får den relativt sett laveste 
andelen. Overretten toner derfor ned den virkning avstandsfaktoren har på 
investeringsandelen, men ved beregning av vedlikeholdet er det større grunn til å benytte 
avstandsfaktoren. Det vises til at det er grunn til å utvise forsiktighet med å gi slike 
forutsetninger fullt utslag ettersom det er usikkert hvordan situasjonen er om få år. Retten 
finner det ikke rimelig å legge til grunn dagens transportmønster målt i tonn fullt ut. Ny veg 
vil gi alle eiendommer muligheter for framtidig utnyttelse av landbrukseiendommene. 
Jordskifteoverretten foreslår derfor noen endringer i kostnadsfordelingen, slik at andelene 
for melkeprodusentene på eiendom 4 og 9 øker noe, mens kjøttprodusenten på eiendom 5 
får sine andeler noe redusert. Overretten mener videre jordskifteretten ikke har regnet inn 
medgått areal som en kostnad i veganlegget, eller at det er gjort beregninger på hvor mye 
areal den enkelte grunneier avstår til den planlagte vegen. Dette er ifølge overretten reelle 
kostnader som medfører at den enkelte part får redusert avkastning hvert år fremover. Det 
burde derfor utarbeides et arealregnskap, som viser i sum hvor mye hver enkelt avgir til 
veganlegget og dette kan hver grunneier bli tilgodeskrevet ved etablering av anlegget.  
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4 RESULTATER AV FELTARBEIDET PÅ DRAGSET-SUGUSTAD 
 

4.1 Innledning 

Vi vil i dette kapittelet se nærmere på problemstilling 2 om hvordan prosessen fram til 
byggingen av veien forløp, og problemstilling 3 om hvilke endringer bygging av vegen har 
medført. Fremstillingen baserer seg i stor grad på uttalelser fra partene, og det forsøkes å 
knytte disse opp mot fakta, regelverk og øvrig teori om de ulike tema som tas opp. 
Prosessen fram til byggingen av den nye vegen består av alle fasene fra forhandlingene 
startet, jordskifterettssaken med ankene fram til lagmannsretten, og videre fram til bygging 
av vegen. Vi ønsker i den anledning å belyse nærmere forholdet mellom partene og 
domstolenes rolle som problemløser. Endelig vil vi forsøke å vise hvordan denne prosessen 
og vegtiltaket har påvirket situasjonen i dag. 
 

4.2 Prosessen fram til bygging av den nye vegen, og hvordan den påvirker 

situasjonen i dag.  

4.2.1 Forhandlingene før rettsprosessen 

Det var som nevnt kommunen ved skogsbrukssjefen som først tok initiativ til å etablere ny 
veg. Han uttaler at han skred rolig fram ettersom han trodde et fellesprosjekt her ville bli 
vanskelig. Det ble avholdt et orienteringsmøte med alle grunneierne og kommunen for å 
lodde stemningen. Tilhengerne av ny veg skjønte allerede på dette tidspunktet at det ville bli 
vanskelig med frivillige ordninger. Det ble avholdt til sammen tre møter hvor partene 
diskuterte mulige løsninger. Det ble opplyst av partene at de aller fleste var enige i å 
etablere vegen i første omgang. I løpet av denne forhandlingsprosessen ble det uenighet om 
trasèvalg, og eier av eiendom 5 endret mening, og ønsket ikke ny veg. Det fremkom også 
opplysninger fra noen av partene i flertallet at motstanderen av vegen på i utgangspunktet 
hadde vært tilhenger av veien. Denne hadde derimot endret mening etter en konfrontasjon 
med noen av de andre partene om at dette tiltaket fikk han finne seg i å være en del av. 
Denne framferden og momentet av tvang kan ha medvirket til at parten endret standpunkt. I 
tillegg hadde eierne av eiendom 5 og 7 noen år før denne jordskiftesaken ble rekvirert vært i 
jordskifteretten angående uenigheter om fiskerettigheter i et vassdrag i området. Tidligere 
konflikter mellom to av partene kan ha spilt en rolle for hvordan forholdet mellom partene 
var under rettsprosessen, og til og med før jordskiftesaken startet. Dette vil vi aldri få et klart 
svar på, men det kan tyde på at personlige relasjoner kan spilt en rolle for hvorfor konflik-
tnivået ble såpass høyt. Med tidligere konflikter var i utgangpunktet for en minnelig løsning 
ved forhandlinger ikke det beste. Det kan synes som konfliktnivået var høyt på tross av et lite 
mindretall eller få motstandere av vegen. Uttrykket ”Liten tue kan velte stort lass” kan her 
være en passende beskrivelse på situasjonen.  
 

4.2.2 Konfliktnivå mellom partene under rettsprosessen 
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Det å skulle delta i en gjennomføring av en prosess i domstolene kan være en stor psykisk 
belastning for mange parter. Belastningen vil kunne variere avhengig av faktorer som 
eksempelvis tidligere relasjoner mellom partene, graden av konfliktnivå mellom partene og 
om parten(e) er en del av mindretallet eller flertallet. Tilliten til domstolens faglige nivå og 
behandling av partene, samt resultatet kan også ha betydning for påkjenningen. Økono-
miske forhold, påløpte kostnader og varighet vil også påvirke graden av belastning. Flere av 
partene opplyste at under selve prosessen var det trasig og tungt med blant annet 
beskyldninger mellom partene. Noen parter synes ikke prosessen var belastende, men dette 
var aktører som ikke var så sentrale, slik som eieren av eiendom 1. Desto mindre som står på 
spill og berøres av eiendommen, desto mindre belastende ser det ut til at prosessen er. De 
som rekvirerte jordskiftesaken følte særlig at det var belastende å gjennomføre saken 
ettersom de hadde tatt initiativet med å kreve et jordskifte, som medførte et høyt 
konfliktnivå. Det var også særlig belastende å gjennomføre rettssaken for motstanderne av 
vegen, som var i klart mindretall. Flertallet og tilhengerne av vegen var videre ganske sikre 
på at de stort sett ville få medhold for sine krav i retten. De fleste gir dermed inntrykk av at 
prosessen var noe mindre belastende for dem enn mindretallet.  
 
4.2.3 Varigheten av saken 

Den psykiske belastningen øker videre med varigheten av rettsprosessen, og flere parter 
uttalte at rettssak i flere omganger med anke helt til lagmannsretten var en ekstra 
belastning. De ønsket å bli ferdig med saken og legge den bak seg. Den ene rekvirenten viste 
til at partene også hadde gått flere runder med diskusjoner om ny veg før saken ble 
rekvirert. Varigheten er et viktig tema nedfelt i EMK artikkel 6 som setter et krav om 
avgjørelse og rettergang ”innen rimelig tid” etter at det foreligger tvist i jordskiftesaken. I 
følge høyesterettsdommer Karl A. Utgård er det gjennomgående tale om overtredelse av 
kravet hvis det går rundt åtte til ni år før avgjørelse i saken er tatt etter at det er konstatert 
tvist (Utgård 2009). Til sammenligning tok det rundt seks år (1998-2004) før saken i vårt 
tilfelle ble avgjort. Vi vil ikke se nærmere på hvorledes denne saken stiller seg i forhold til 
kravene som følger av artikkel 6 og rettspraksis, men viser til at varighet er et viktig moment 
i en konfliktfylt prosess. Domstolsbehandling kan være tidkrevende prosesser, særlig i 
jordskiftesaker som ofte har kompliserte saksforhold og mange parter. Det var relativt 
mange parter i dette tilfellet, men de fleste var enige.  
 
4.2.4 Domstolene og forvaltningens rolle i prosessen 

Spørsmålet er her blant annet hvilket syn partene hadde til jordskifterettene som problem- 
og konfliktløser. Jordskifteretten har en spesiell veiledningsplikt sammenlignet med de 
alminnelige domstolene, og spiller en mer aktiv rolle i forsøket på å utforme en løsning. Vårt 
hovedinntrykk var at de aller fleste partene som ble intervjuet var godt fornøyd med 
jordskifterettenes faglige kvalifikasjoner og behandling av partene i saken, med unntak av 
motstanderne av vegen. Jordskifteoverrettsdommeren mente også at partene var fornøyd 
med kompetansen til fagfolkene i jordskifteretten. Dommeren i jordskifteretten uttalte at 
advokaten til den ene motstanderen av vegen var lite løsningsorientert, og bidro ikke til å 
dempe konflikten. Den tidligere skogbrukssjefen mener det var en fordel at han var med helt 
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fra starten av, da det er nødvendig med fagpersoner i hele prosessen. Han bidrog på den 
tekniske delen, og tok et standpunkt i forhold til for eksempel hvilken stigning som var 
akseptabel på vegene. Synet på dette kunne stå i motsetning til partenes syn, ettersom noen 
mente 13-14 % stigning var greit, men dette kunne han ikke mene som fagperson. Veg med 
godkjent stigning var svært vesentlig for å få godkjent vegen som skogsbilveg slik at det var 
mulig å få tilskudd til byggingen. Han uttaler også at hans inntrykk var at noen synes 
forvaltningen tok en litt for aktiv rolle, og dette lett kunne bli oppfattet slik at han tok parti i 
saken. Dette kan stemme overens med uttalelser fra en av 
 

 
Figur 12 Den tidligere atkomsten til eiendom 5. Vegen raste ut som følge av flom i bekken, mens jordskiftesaken pågikk. 
Det var i denne anledning en nestenulykke hvor liv kunne gått tapt. Veien ble utbedret etter dette raset, men forble like 
bratt. Bekken renner til høyre i bildet og går under vegen ved svingen. Denne hendelsen førte imidlertid ikke til at eieren 
av vegen ønsket ny veg eller endret synspunkt i saken. (Foto: I. Telnes) 

partene i mindretallet som hevdet at kommunen stod i ledtog med et par av grunneierne 
som var tilhenger av vegen. Det var retten som ønsket et forslag til løsninger og andels-
fordeling utarbeidet av skogbrukssjefen, og de jobbet videre uti fra disse. Kommunen ble 
også spurt om sitt syn i forbindelse med nytte og ulempe vurderingen, men bidro ikke med 
konkrete tall. Dommeren i jordskifteretten uttalte at kommunen var en pådriver for 
etablering av vegen blant annet på grunn av skogbruksinteressene. 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

38 

38 

Noen parter i flertallet, deriblant styrelederen i veglaget, mente at motstanderne av vegen 
ikke burde vært imøtekommet vedrørende andelsfordelingen i jordskifteoverretten. Dette 
skapte ifølge han mer bry senere enn nødvendig. Han uttaler at dommeren i overretten 
nærmest ”fossrodde” for å endre andelsfordelingen. Dette ga ankepartene ”vann på mølla”, 
slik at saken ble tatt enda videre i rettssystemet, og kan ha gitt partene forhåpninger om å 
nå fram med kravene. Dette kan like mye virke konfliktopptrappende som konflikt-
dempende, slik overretten trolig håpet på. Styreleder hevder at begrunnelsen for endring av 
andelene var svak. Overrettsdommeren derimot opplyser at det var rom for noen faglige 
justeringer, men tenker at noe av forklaringen kan være at overretten ønsket å komme et 
svært lite mindretall i møte av hensyn til medfølelse for parten. 
 
Det ble av flere parter vist til at kostnadsoverslaget for etablering av vegen ikke var basert på 
reelle tall. Tallene burde ifølge flere ha vært oppjustert i løpet av saken. Partene oppgir ulike 
tall, men hovedinntrykket er at vegen ble nesten tre ganger så dyr som den summen som ble 
lagt til grunn av retten ved nytte og ulempevurderingen. Motstanderne av vegen uttalte at 
dette var en skandale, og at miljøet mellom partene ble ytterlige forsuret av dette. 
Dommeren i overretten uttalte at retten lærte av denne saken at kostnadsoverslagene som 
legges til grunn i nytte og ulempevurderingen etter jskl. § 3a må oppdateres i løpet av 
prosessen og fram til avslutningen. Det vises imidlertid til overrettens uttalelse i rettboka s 
15 at ”det ligger en økonomiske forpliktelse på veganlegget, og en økonomisk risiko for at 

det kalkulerte kostnader i realiteten blir høyere.”  Mange av partene mener mulige 
forklaringer på kostnadsoverskridelsen kan være den lange tiden fra anbud til endelig 
bygging av veg, dårlig og unøyaktig anbud og konjunkturene i markedet. Ekstrakostnadene i 
forbindelse med de uventede arkeologiske utgravningene ble oppfattet som ubehagelige. 
Kostnadene med de arkeologiske kostnadene var betydelig lavere enn overskridelsen. 
Partene viser til at den store overskridelsen førte til problemer for styret og veglaget i 
etterkant av jordskiftesakene. Det var uenigheter mellom partene om økningen av 
kostnadsoverslaget, og voldgiftssak ble resultatet.   
 
Den ene parten blant motstanderne av vegen mente at jordskifterettene hadde bestemt seg 
på forhånd for resultatet, og det derfor var vanskelig å nå fram med sine argumenter og at 
retten manglet forståelse for hans synspunkter. Jordskifteoverretts-dommeren uttalte at 
jordskifteretten kan sies å være en gjennomføringsvillig instans, og at dette kanskje kan 
påvirke resultatet i mange jordskiftesaker. Parten hadde imidlertid, i motsetning til flertallet, 
advokatbistand, fra og med første instans i jordskifteretten. Sammen med rettens 
veiledningsplikt skal dette ivareta partenes interesser og rettsikkerhet. Flertallet mente de 
burde ha benyttet advokat allerede fra første instans, da de mente motstanderen av vegen 
hadde nytte av det, og ivaretatt deres egen rettsikkerhet i større grad. I tillegg mente de at 
bruk av advokat fra deres side kunne avverget en anke til overretten, noe som kunne ha 
redusert konfliktnivået og varigheten av saken. En av rekvirentene mente imidlertid at 
domstolene gjorde en såpass bra jobb at han så ikke behovet for advokat. Noen av partene 
mente at dagens styreleder fungerte som en megler mellom partene, og at det er takket 
være ham at vegen ble gjennomført tilslutt.  
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Jordskifteoverrettsdommeren opplyste også at partene var fornøyd med at han ble 
oppnevnt til voldgiftsretten i etterkant, og at dette kan tyde på at prosessen ble håndtert 
godt. Manglende kunnskap om reglene førte ifølge eieren av eiendom 4 til overrasket i 
ettertid over hvor stor andel han fikk. Han var ikke klar over at eiendommens beliggenhet 
innerst i området ville føre til lengst vegstrekning av partene. Han mente retten burde 
informert bedre om dette.  
 
Det kan her synes vanlig at den som får medhold i saken er mer fornøyd med både resultatet 
og prosessen, enn de som ikke får medhold. Deler av mindretallet følte ofte at de ikke ble 
hørt eller tatt på alvor, men derimot latterliggjort av retten. Dette kan gi en følelse av 
avmakt og blottstillelse. Tilliten til domstolene kan også ha vært mindre i utgangspunktet 
hos den parten som tidligere hadde tapt saken om fiskerett i jordskifteretten mot eiendom 
7. De fleste partene var imidlertid godt fornøyd med resultatet og mente de var tatt godt 
vare på i prosessen.  
 

4.2.5 Prosessens påvirkning på dagens situasjon 

Noen av partene, en av dem rekvirent, sa at han ikke ville ha gjennomført denne 
jordskifterettsprosessen om han visste hvilket konfliktnivå den innebar, og hvilket forhold 
den skapte mellom noen av partene etterpå. Den tidligere skogbrukssjefen mener denne 
saken viser at et jordskifte kan være tøft, og at det ikke var alle som skjønte hvor tung saken 
kom til å bli. Han peker på at det ble en dårlig stemning og tøft for de grunneierne som 
fortsatt skal bo i området. Dette kan tyde på at konfliktnivået har vært ganske høyt under 
rettsprosessen. Flere av partene uttaler at relasjonene mellom flertallet og mindretallet i dag 
er svært dårlig. Før jordskiftesaken ble rekvirert var forholdet som et normalt naboskap. Den 
ene parten som var en del av mindretallet ønsket ennå ikke å snakke om saken idet hele, og 
den andre ønsket bare å stille til telefonintervju. Det kreves imidlertid en viss tilvenning av 
situasjonen etter at selve rettsprosessen er avsluttet, men det kan tyde på at mindretallet 
fortsatt synes det er vanskelig å snakke om saken og at det fortsatt føles som en psykisk 
belastning. Det kan videre være et ønske om ikke å bli konfrontert på nytt med saken av 
eksterne man er usikker på motivene til. Den ene parten som var imot vegen uttaler at han 
hadde lite med styrets arbeid å gjøre ,blant annet på grunn av et dårlig forhold til styrets 
medlemmer. 
 
Forholdet mellom partene i flertallet er i dag bra. Det framkom ingen opplysninger om at det 
var noen konflikter av betydning mellom disse partene. Det synes som om de mest berørte 
partene var de som var i størst konflikt med hverandre. Disse var også mer opptatt av å 
beskrive prosessen og forholdet mellom partene. De som var mindre berørt av tiltaket var 
mest opptatt av den økonomiske belastningen av tiltaket og andelsfordelingen, slik som 
tilfellet var for eiendom 1. Forholdet mellom noen av partene ble altså forverret som følge 
av konflikten, og de tror heller ikke de noen gang vil bli forsonet. Derimot opplyses det at 
flere fra den yngre generasjonen har et godt forhold, og flere av dem har overtatt gårds-
brukene på de involverte eiendommene. En av rekvirentene uttalte at den eldre gene-
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rasjonen banet på denne måten vegen og tok støyten med å blant annet å bedre leve-
vilkårene for sine barn og fremtidige generasjoner. 
 
Vi ser at forholdet mellom flere parter ble betydelig forverret under rettprosessen, og at 
dette fortsatt påvirker relasjonene. Det vil derfor vanligvis være behov for en tilvenning i 
ettertid. Resultatet av jordskiftesaken og byggingen av vegen viser en forbedring av blant 
annet driftsforhold, kommunikasjon og levevilkår. Dette kan på lengre sikt føre til at det 
utvikler seg et bedre forhold mellom partene, også blant de som i dag ikke er forsonet, hvis 
så godt som alle partene etter hvert opplever en forbedring på flere sektorer. Dette kan 
imidlertid ta lang tid, ettersom en erkjennelsen av dette, her at jordskifterettens vedtak var 
rimelig og til nytte, vil komme på ulike tidspunkt. Vi ser at rundt seks år etter at vegen ble 
bygget, er det fortsatt et svært kjølig forhold mellom flertallet og mindretallet. Flere parter 
blant flertallet tror ikke på forsoning eller at forholdet til motstanderne av vegen noen gang 
ville bli bedre. Likevel kan man anta at tiden vil lege noen sår.  

 

4.3 Situasjonen etter bygging av den nye vegen 

4.3.1 Innledning 

Vi vil her forsøke å vise hvordan situasjonen har vært etter at jordskiftesaken ble avsluttet og 
vegen bygget. Dette innebærer å se nærmere på hvordan vegen har påvirket eiendommene 
som driftsenheter, betydningen av vegen for bosettingen og forholdene mellom partene. 
Førstnevnte gjelder hovedsakelig økonomiske virkninger av vegen og de to sistnevnte kan 
være eksempler på ikke økonomiske virkninger. Bosetting kan imidlertid ha økonomiske 
sider også. Vårt hovedinntrykk er at de fleste partene generelt sett var svært tilfreds med 
etablering av vegen. Det vil kunne være en utfordring å avgjøre hvilke effekter som skyldes 
jordskiftet og hva som skyldes den generelle samfunnsutviklingen. Vi vil derfor først og fremt 
beskrive de endringene vi ser uten å fastslå sikkert hva disse skyldes.  
 
4.3.2 Fremkommelighet og generell bruk av vegen 

De fleste partene er fornøyd med fremkommeligheten på den nye vegen. Tungtransport har 
særlig fått en fordel av den nye vegen, men også slik som beredskapskjøretøyer, søppelbil, 
postbil og andre vare- og tjenesteleveranser. Det er også lettere tilgjengelighet til arealer 
som skal driftes, og dermed bedre forutsetninger for landbruksdrift i et ellers tungdrevet 
landskap, med stor andel bratte arealer. Det ble av noen parter i flertallet fremhevet at 
vegen var mye brukt, og de mener dermed at bruken viser at det var et stort behov for ny 
veg. Det opplyses at det er stort sett den samme type bruken som før, men at tilgjeng-
eligheten særlig på vinteren er bedre. De hevder videre at eieren av eiendom 5 og 
motstander av vegen, var den som i ettertid brukte vegen mest.  
 

4.3.3 Vedlikehold av veg  

De fleste uttaler at de synes standarden er bra og kostnadene med vedlikeholdet lave. 
Skogbrukssjefen uttaler at hans inntrykk er at veien er nesten vedlikeholdsfri. De tidligere 
atkomstene brukes imidlertid fortsatt, men slitasjen på dem blir noe mindre og kostnadene 
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lavere enn før. Totalt sett kan det være at vedlikeholdskostnadene til veg er like høye som 
før, ettersom den nye vegen også innebærer noen kostnader. Den nye vegen gir muligheter 
for økt driftseffekt og dermed muligheter for større utbytte. Dette kan kompensere for en 
mulige økt total driftskostnad til veg. Eieren av eiendom 5 uttaler at han føler at han taper 
når ha må vedlikeholde begge vegene, selv om den gamle vegen blir brukt mindre. Han 
opplyser videre at dersom han skal kjøre nordover sparer han 5 km kjørestrekning på å kjøre 
den gamle vegen. 
 

 
Figur 13 De gamle vegene brukes blant annet i dag som interne driftsveger, hovedsakelig med traktor. Her er det 
lagringsplass for høyballer til eiendom 7. (Foto: I. Telnes) 

 
4.3.4 Drift av dyrka mark  

Det er flere av eiendommene langs den nye vegen som driver dyrka mark, blant annet 
eiendom 1, 4, 5, 6, 8 og 9. De fleste partene opplyste at de ikke hadde endret driften av den 
dyrka marka nevneverdig som følge av vegen. De fleste har imidlertid fått enklere tilgang til 
arealene sine, og generelt en bedre driftslogistikk. De fleste opplyste at de opplevde kortere 
arbeidstid som følge av sikrere og bedre framkommelighet. Driften ble på denne måten mer 
forutsigbar. Mindretallet hevdet under jordskiftesaken at oppdelingen av dyrka mark ville 
føre til ekstra kostnader. Retten var enig i dette, men mente at nytten av den nye vegen ville 
veie opp for disse ulempene. Eieren av eiendom 5 kunne ikke redegjøre for om kostnadene 
faktisk steg nevneverdig som følge av oppdelingen av den dyrka marka. Men han uttaler at 
nytten av den nye vegen er liten, ettersom han bare drev jorda om sommeren, og da klarer 
seg med traktor. Han hevder også at jordleien blir lavere som følge av oppdelingen av den 
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dyrka marka, og kan ikke se at den nye vegen innebærer en nytte som oppveier for disse 
arronderingsulempene. Selv om den tekniske utførelsen på vegen oppfattes som bra, er 
eieren redd for at det vil kunne skje en forverring av dreneringen i framtiden som følge av 
vegen. Bedre veg har lettet tilgjengeligheten betydelig for både melkebilene og tømmer-
bilene. Melkeprodusenten på eiendom 4 har investert og utvidet produksjonen på grunn av 
økt etterspørsel. Den nye vegen gjør imidlertid denne driften enklere, gir lavere kostnader 
og øker overskuddet i driften. Dette kan deretter brukes til nye investeringer. Det var ingen 
av partene som hadde konkret oversikt over dette. Kortere transportlengder og slakere 
terreng vil kunne føre til mindre slitasje på motorkjøretøyer og bruk av drivstoff.  
  

 
Figur 14 Vi ser at dyrka marka til eiendom 5 blir delt i to, og skaper en noe mer uheldig arrondering enn før vegen kom. 
Likevel er de to gjenværende teigene delt i rett linje og har en størrelse som gjør driften overkommelig. (Foto: I. Telnes) 

 
4.3.5 Skogbruksdrift 

Eiendommene 1, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 har skogteiger. De fleste eierne opplyser at driften av 
skogen foreløpig har endret seg lite som følge av den nye vegen. Standarden på eksisterende 
skogsbilvei er imidlertid utbedret, og dette vil kunne lette skogsdriften og gi sparte kost-
nader på sikt, samt gi bedre tilgjengelighet til avvirkning av skog. Eier av eiendom 1 tok ut 
skog i 1997 før jordskiftesaken, og mener han fått lite bruk for den nye vegen. Han driver 
noe av den samme bruken som før vegen ble bygget, og kjører dermed traktor på tidligere 
hovedatkomst til eiendom 4. Eieren av eiendom 5 har tatt ut skog både før og etter den nye 
vegen kom, men mener dette ikke er resultat av vegen. Flere andre parten hevder imidlertid 
at eiendom 5 tok ut skog som følge av vegen, ettersom det skjedde kort tid etter etabler-
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ingen. Mindre kostnader, redusert arbeidstid og kortere transportlengder kan være 
virkninger av den nye vegen. Det stilles i dag flere nye krav til sikkerhet og standard, samtidig 
som kjøretøyene blir stadig større. Vegen har derfor gjort framkommeligheten for tømmer-
transport bedre, og gitt skogbruket bedre rammevilkår. Den tidligere skogbrukssjefen viser 
til at vegen ikke hadde så stor betydning for skogbruket som ventet. Skog-ressursene var 
mindre enn antatt, og mindre interessant enn han håpet. Han er imidlertid fornøyd med 
resultatet totalt sett. Flere forhold antyder at de aller fleste får en viss forbedring som følge 
av etableringen av vegen, men at denne vil variere mellom driftenhetene. Det kan synes som 
at dersom vegen øker driftseffektiviteten kan dette gi mindre driftskostnader, og et større 
utbytte. Dette kan på sikt gi lønnsomme driftsenheter med overskudd som igjen kan 
benyttes til investeringer. Foreløpig har ikke de spurte som har skogbruk benyttet den nye 
vegen til dette, blant annet fordi skog ble tatt ut før vegen ble bygget.  
 

4.3.6 Andre mulige driftsinntekter 

Det er stadig vanligere at gårdbrukere i dag har behov for tilleggsnæringer til 
landbruksdriften. En av partene opplyste at det har vært forespørsler om muligheter for kjøp 
av boligtomter på eiendom 7. Noen andre parter hadde også hørt rykter om dette. Det var 
imidlertid ingen som ennå faktisk hadde utskilt tomter. Omsetningen av fritidsboliger har 
vært bra de siste årene, og det har vært en del etterspørsel etter hytter i området.  
 

 
Figur 15 Eieren av eiendom 5 mente denne vegen var mer enn tilstrekkelig for driften av eiendommen, og at en ny veg 
ikke ville tilføre noe nytte til eiendommen. Han påpekte at han hadde tilpasset seg vegen i forhold til type produksjon på 
gården. (Foto: I. Telnes) 
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4.3.7 Sosiale forhold  

Forholdet mellom partene i flertallet var bra, med stor grad av samarbeid, og bedre mulighet 
til å besøke og sosialisere med naboene på grunn av kortere avstander og god tilgjenge-
lighet. Gode sosiale nettverk er viktig for trivselen, og flere uttaler at livssituasjonen er som 
dag og natt, og at det er en helt annen verden etter at vegen ble bygget. Sosialt oppfattes 
området som en grend i motsetning til før den nye vegen kom. Det er særlig mer sosialt om 
vinteren. Det opplyses også at flere innbyggere i kommunen bruker den nye vegen og 
området til turgåing og rekreasjon. Beboerne i området har dermed fått både mer kontakt 
med naboene, og andre i innbyggere i Meldal. Det opplyses også om økt etterspørsel etter 
boliger i området etter vegen kom. Det er ingen konkret planer om utbygging i området, 
men det opplyses av flere parter at bosettingen er opprettholdt siden saken tok til. De antar 
at vegen er en medvirkende årsak til dette, ettersom den ifølge flere har bedret leve-
vilkårene i området. Rettens vurdering av bosettingshensynet i nytte og ulempevurderingen 
etter jskl. § 3a viser at den la stor vekt (50%) på ikke-økonomiske effekter og sosiale forhold. 
Mindretallet uttaler på sin side at rettens vektlegging av bosettingshensynet var et spill for 
galleriet.  Vegen hevdes av de fleste å gi en helt annen følelse av trygghet og sikkerhet, 
bedre framkommelighet for utrykningskjøretøyer og andre nødvendige tjenester som 
hjemmehjelp og lignende. Enkelt parter mener derfor at veien er med på å bidra til at man 
kan bli gammel i dette området. Det ble uttalt at trafikken av både gående og kjørende 
hadde økt betraktelig etter den nye vegen ble bygget, men den ble ikke oppfattet som 
sjenerende. Mindretallet viste blant annet til økt støy som en av ulempene med bygging av 
veien. Det sosiale forholdet mellom flertallet og mindretallet ble opplyst til fortsatt å være 
svært dårlig.  
 

 
Figur 16 Avkjørselen til fv 65 fra den tidligere bratte atkomsten til eiendom nr 5. Alle de fire atkomstene hadde egen 
avkjørsel til fylkesvegen. Bruken er langt mindre i dag, og utgjør ikke den samme faren for trafikksikkerheten som før. 
(Foto: I. Telnes) 
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4.3.8 Veglaget    

Bygging av veien medførte et behov for opprettelse av et veglag med vedtekter fastsatt av 
retten. Andelsfordelingen fremkommer i vedtektene. Partene opplyser at andelsfordelingen 
har vært uendret siden jordskiftesaken ble avsluttet og vegen bygget. De fleste synes 
andelsfordelingen har fungert bra, og at vedlikeholdskostnadene er lave. Eieren av eiendom 
4 påtok seg vedlikeholdet av vegen for veglaget, og kunne på denne måten tilby lave priser. 
Det er likevel et gjennomgående trekk at partene synes deres egen andel er litt for høy, på 
tross av lave vedlikeholdsutgifter. Det har imidlertid ikke vært noen ønsker om endring av 
vedtektene. Parten som eier eiendom 1 opplyste derimot at bruken av vegen var så liten for 
hans del at han heller ville betalt for bruken ved behov enn å være medlem av veglaget. 
Denne parten bor utenfor området, og bruker ikke veien som atkomst til gårdstun og dyrka 
mark, men mest til skogbruksdrift. Mindretallet hadde ingen kommentarer til vedtektene og 
pekte på at de var i henhold til standarden. Noen få avvik fra standarden ble gjort etter krav 
fra mindretallet under jordskiftesaken.  
 
De fleste partene uttaler at de er lite engasjert i veglaget, men at de er fornøyd med styrets 
arbeid. Mindretallet er også fornøyd med dette, men har lite å gjøre med styret blant annet 
på grunn av dårlige sosiale forhold med styremedlemmene. Det avholdes årsmøter, men det 
er bare medlemmene i styret som møter opp. Styremedlemmene bor både på Dragset-
Sugustad og andre steder i kommunen.  Det var ingen som hadde noen spesiell forklaring på 
oppmøtet, men antok at de fleste generelt sett var fornøyd med situasjonen i veglaget. 
Styreleder mener arbeidet i styret og vedlikeholdet av vegen fungerer svært bra. 
Opprettelsen av veglaget har medført at partene har fått nye rettigheter og plikter, som har 
skapt et gjensidig avhengighetsforhold mellom partene. Det fremkom ingen opplysninger 
om konflikter eller uoverensstemmelser av betydning, og dette kan kanskje danne grunnlag 
for en viss optimisme for den langsiktige effekten av jordskiftet.  
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5 AVSLUTTENDE REFLEKSJONER 
Vårt arbeid med denne faktiske saken på Dragset-Sugustad har gitt oss muligheten til å 
tilegne oss en større kunnskap og innsikt i hvordan arbeidet med jordskiftesaker foregår. Vi 
har gjennom arbeidet med denne oppgaven utført en reell eiendomsfaglig datainnsamling 
gjennom våre observasjoner, intervju og dokumentstudier, som våre drøftelser har vært 
basert på. Samtalene vi har hatt med aktørene har vært et særlig sentralt datagrunnlag. 
Gruppa har hatt et kontinuerlig fokus på struktur av funnene i intervjuene, for best mulig å 
kunne drøfte våre problemstillinger. Dette har ført til innsikt i de ulike aspektene av saken og 
vært en nyttig erfaring for gruppen. Videre har vi som gruppe klart å få til et godt samarbeid, 
og vi har hatt en givende og kontinuerlig diskusjon med veilederne.  
 
Hovedinntrykket er at den nye vegen er av en viss betydning for den fremtidige landbruks-
driften på Dragset-Sugustad, men at den betydde mindre for skogbruket. Det er flere forhold 
som tyder på at vegen hadde størst betydning for bosettingen og levevilkårene i grenda. 
Utvalget i denne oppgaven er imidlertid for lite til å kunne si noe sikkert om effektene til 
dette konkrete jordskiftet. Våre resultater baserer seg i stor grad på intervjuer foretatt i en 
kort periode, og det kunne vært interessant å gå mer i dybden og se mer konkret på hvilke 
effekter jordskiftet har hatt. I forhold til nytte og ulempevurderingen ser vi den utfordringen 
det er for retten å foreta svært skjønnsmessige vurderinger som blant annet baserer seg på 
antagelser om fremtiden. 
 
Jordskiftesaken er et eksempel på hvordan en forholdsvis ukomplisert sak kan eskalere i 
omfang og kompleksitet, blant annet på grunn av personlige motsetninger. Denne saken 
varte lenge og nådde langt i rettsystemet enda den var relativt kurant i forhold til de 
eiendomsfaglige og juridiske problemstillingene. Jordskifte kan dermed være både mer 
tidkrevende og ressurskrevende enn nødvendig. Det kunne vært interessant å se nærmere 
på hvilke mekanismer som førte til denne konflikten, samt hvordan retten og særlig en 
dommer skal forholde seg til slike personlige motsetninger. Dommeren i Frostating 
jordskifteoverrett påpekte i samtaler med gruppen, at sakene som går til overretten utgjør 
kun en liten del av alle jordskiftesakene i landet. Vi ser også at de partene som var fornøyd 
med sluttresultatet var mer fornøyd med prosessen og jordskifte-rettens behandling av 
saken. Det kan også virke som at overrettens medfølelse for og imøtekommenhet i forhold 
til andelsfordelingen ovenfor mindretallet og motstanderne av vegen, kan ha virket mot sin 
hensikt ved å gi denne forhåpninger i en videre rettsprosess. Dette kan ankepartens videre 
anke til lagmannsretten tyde på.  
 
Gjennom denne saken ble vi også oppmerksomme på risikoen ved kostnadsoverslaget av 
vegtiltaket. I forhold til nytte og ulempevurderingen ser man betydningen av den endelige 
kontroll av om vilkårene for jordskifte er oppfylt ved avslutning av saken, og ikke kun ved 
fremming.  
 
Det er interessant å se det sosiale aspektet i denne saken. Noe av formålet med vegen var å 
sikre et bedre naboskap, større nærhet og bedre muligheter for besøk innad i grenda og 
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utad i bygda. Jordskiftesaken og prosessen førte likevel til en større polarisering og avstand  
mellom motstandere og tilhengere av vegen. De sosiale forholdene virker imidlertid til å ha 
blitt bedre blant tilhengerne av vegen, altså majoriteten av partene. Det sosiale klimaet ser  
likevel ut til å kunne bedre seg i fremtiden, da det fremkom at de fremtidige generasjoner 
ser ut til å ha et godt forhold seg imellom. Jordskiftet kan på lang sikt og i forhold til den 
yngre generasjonen sies å være vellykket, selv om dette ikke ble tilfellet for noen av de 
involverte partene i samme grad. Noen parter sitter også igjen med følelsen av svært liten 
nytte. Rekvirentene til saken tok støyten og den tøffe kampen med å bane veg for sine barn 
og framtidige generasjoner.  
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Forord 
 

Dette er et gruppearbeid i emnet EIE304, Feltkurs i eiendomsfag. Gruppa består av 4 

medlemmer, Erik Sand, Kirsten Lyseng, Jan Erik Bustnes og Camilla Degerdal Gulliksen. 

Alle studerer eiendomsfag ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. 

 

Dette emnet går ut på å lage en rapport av en jordskiftesak i Sør-Trøndelag. Vi fikk tildelt 

saken ‖Svartdalsvegen‖, som ligger i Rennebu kommune. 29. august – 2. september 2011 var 

vi en uke i Sør-Trøndelag for å få mer informasjon om saken, intervjue parter og foreta 

befaring. 

 

Stoff og materialer til rapporten er i hovedsak dokumenter vi har fått utlevert fra lærere i 

emnet. Vi har også fått dokumenter fra Sør-Trøndelag jordskifterett og mye god informasjon 

fra parter i saken. Saken har under arbeidet med denne rapporten ligget til behandling hos 

Eidsivating lagmannsrett, og vi har derfor hatt noe begrenset tilgang til saksdokumentene.  

 

Vi vil spesielt takke partene i saken for gode opplysninger, imøtekommenhet og for at de 

stilte opp på så kort varsel. Uten denne informasjonen hadde det blitt vanskelig å danne seg et 

helhetlig bilde av saken. Vi vil også takke jordskiftedommer Oda Buhaug ved Sør-Trøndelag 

jordskifterett, jordskifteoverdommer Magne Reiten i Frostating jordskifteoverrett og teknisk 

rådgiver i Rennebu kommune, Terje Daffinrud, for oppklarende informasjon. Til slutt vil vi 

også takke universitetslektor Fredrik Holth for gode innspill. 
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Kap. 1 Innledning 

 

1.1. Tema 

 

Vi har sett nærmere på en konkret jordskiftesak fra Sør-Trøndelag jordskifterett. Saken er 

omtalt som Svartdalsvegen i denne rapporten. Saken er lokalisert til Nerskogen i Rennebu 

kommune og gjelder et middels stort hyttefelt fra 600 til 800 meter over havet. 

Hovedmomentene i saken er nevnt nedenfor i korte trekk, mens en dypere utgreiing av saken 

følger i kapittel 3. Et større og mer detaljert kart over saken følger som vedlegg 1. 

 

Figur 1: Kart over Sørøyåsen. Illustrerer veinettet som er inntatt i den geografiske avgrensningen i saken.  
Kilde: Egen fremstilling på kartgrunnlag fra reguleringsplan anno 2006. 
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Svartdalsvegen, som opprinnelig var en gammel setervei, ble anlagt på 1700-tallet for å 

betjene Svartdalssætrene og har senere betjent hytter langs veien. Svartdalsvegen er om lag 

2 800 meter lang der den strekker seg fra fylkesvei 512, over elven Minilla og videre inn til 

Svartdalssætrene.  

I forbindelse med hyttetomtene som ble bygget fra 60-tallet, har en rekke hytteeiere driftet 

Svartdalsvegen gjennom dugnadsarbeid og innkreving av årsavgift. I 1980 ble det dannet et 

veilag hvor grunneiere og hytteeiere sammen stod for drift og innkreving. Det har vært et godt 

samarbeid mellom hytteeierne og et samhold som synes å ha vært sterkt.  

21.06.2006 vedtok fylkesmannen en reguleringsplan for området. Planen omfatter 30 nye 

hyttetomter som må benytte Svartdalsvegen til sin adkomst. I tillegg omfatter 

reguleringsplanen en påkobling av nytt veisystem på den eksisterende Svartdalsvegen.  

Reguleringsplanen er et resultat av en initiert utbygging av hyttetomter fra grunneiernes side. 

Reguleringsplanen var også blant de største som var vedtatt i Rennebu kommune og en av de 

første reguleringsplanene som ble vedtatt som et ledd i kommunens nye målsetting som en 

ledende hyttekommune for Sør-Trøndelag.  

Området har blitt tilrettelagt som et ledd av reguleringsplanen, også for dagsturisme. Det er 

blitt opparbeidet en ny parkeringsplass (PV4) for dagparkering og som vil fungere som 

parkeringsplass for hytteeiere i området som ikke har organisert seg med vinterbrøytet vei. 

Fra denne parkeringsplassen blir det kjørt et omfattende skiløypenett som strekker seg inn i 

Trollheimen. 

Påkoblingen mellom V4 og Svartdalsvegen gjorde at denne saken kom inn for 

jordskifteretten. Det var i starten av prosessen enighet fra alle parter om saksgangen og kravet 

som forelå. Etter hvert ble det litt mer uenighet mellom partene. Det ble for eksempel brakt på 

banen spørsmål om hvem som egentlig hadde veirett på Svartdalsvegen. Det var også 

uenighet om V3 skulle innlemmes i den geografiske utstrekningen saken hadde. Det ble stadig 

tilføyd og fjernet parter i saken.  
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Jordskifteretten endte med en dom hvor de fastsatte veirett for Svartdalsvegen og det ble 

dannet et veilag med fordeling av andeler og nye vedtekter for et felles veisystem som 

omfatter V2, V3, V4 og Svartdalsvegen.  

 

Dommen ble anket til jordskifteoverretten med påstand om at vedtektene måtte utformes på 

nytt. Overretten stadfestet dommen fra jordskifteretten, kun med en liten endring. I 

vedtektenes § 2, ble begrepet ―eierlag‖ endret til ―veglag‖. Dommen fra overretten ble igjen 

anket til lagmannsretten på bakgrunn av at jordskifteloven § 3 bokstav a ikke er oppfylt. 

Ankemotpartene har kommet med et tilsvar om at anken skal avvises jf. jskl. § 71. Saken 

ligger nå til behandling i Eidsivating lagmannsrett. 

 

 

1.2. Problemstilling 

 

Å belyse jordskiftesaken ―Svartdalsvegen‖, med særlig henblikk på 

 

a) Hvorfor oppsto det konflikt? Kunne noe vært gjort annerledes? 

b) Hvilken organisering av veilag kunne fungert best? Ett eller flere lag? Hvilken 

styresammensetning bør man ha? 

c) Hvordan var prosessen i jordskiftesaken? Er partene fornøyd med gangen i saken? Kunne noe 

eventuelt vært gjort annerledes? 

 

 

1.3. Fremgangsmåte 

 
Før vi kom til Trøndelag hadde vi satt oss nøye inn i saken, slik at vi hadde et godt 

utgangspunkt for feltkurset. Den første dagen i Trondheim, ble saken vår presentert av 

jordskiftedommer Oda Buhaug, som hadde saken. Det første vi gjorde denne ettermiddagen 

var å få en oversikt over de partene som det var sendt ut brev til. Dette var et brev som ble 

sendt ut av universitetet i midten av august, for å informere om at det var studenter som skulle 

undersøke saken og at de kanskje kom til å bli kontaktet. I brevet ble det lagt vekt på at 

formålet med feltkurset var læring og at samtaler med partene er en viktig del av 

læreprosessen jf. vedlegg 2. 
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Vi hadde fått utdelt en liste over parter som har vært sentrale i saken. Det var ca. 10 parter 

som sto på lista vår og de var plukket ut av lærerne våre, sammen med jordskiftedommeren. 

Etter et par telefoner fant vi fort ut at hver gruppering hadde sin talsmann. De fleste vi 

kontaktet var veldig hyggelige og kunne gjerne fortelle om saken, men de følte de ikke kunne 

utdype noe mer enn det talspersonene kunne gjøre.  

 

Vi har valgt å anonymisere partene vi har intervjuet. Jordskiftedommeren, kommuneansatte 

og personer i andre stillinger er nevnt ved navn. Under er en oversikt over hvilke parter som 

representerer de ulike grupperingene:  

 

Part A og D: Gamle hytteeiere 

Part B: Grunneiere 

Part C: Setereiere 

Part E: Nye hytteeiere 

 

Måten vi gikk frem på i denne rapporten var en kvalitativ tilnærming. Vi ønsket først å skaffe 

oss en forståelse av saken, for senere å bearbeide informasjonen vi fikk. For å kunne finne 

svar på problemstillingene våre og for å få den informasjonen vi trengte, måtte vi få oss et 

helhetlig bilde av saken. Dette fikk vi ved å intervjue partene.  

 

Vi hadde snakket litt med lærerne våre om hvordan vi burde utføre intervjuene. De mente at 

vi burde ta litt ulike synspunkt annenhver gang, slik at vi ikke fikk muligheten til å gjøre oss 

opp en mening før alle var intervjuet. Dette synes vi hørtes ut som en god plan, men vi fant 

fort ut at det var vanskelig å gjennomføre i praksis. Partene A, D og E er bosatt i 

Trondheimsområdet, og derfor var det mest hensiktmessig å intervjue de der. Partene B og C 

er bosatt i Rennebu kommune. Vi ringte og avtalte de fleste intervjuene mandag kveld, og 

partene var veldig positive til å stille opp Siden Trondheim og Rennebu ligger et stykke fra 

hverandre, valgte vi å dele opp intervjuene etter hva som var mest praktisk. Derfor ble det slik 

at Part A, D og E ble intervjuet tirsdag ettermiddag i Trondheim, mens Part B og C ble 

intervjuet på onsdag, henholdsvis før og etter befaringen..  

 

Alle intervjuene med partene foregikk på samme måte. Det var personlige intervjuer, fordi vi 

følte at vi fikk bedre forståelse for partenes syn, enn vi hadde fått hvis vi hadde tatt 

intervjuene på telefon. Vi spurte først om det var i orden å ta opp samtalen, slik at vi kunne 
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bearbeide opplysningene senere. Vi informerte om at opptaket var kun til bruk innad i 

gruppen. Alle partene syns dette var helt i orden. Vi startet intervjuene med å la parten fortelle 

sin historie av saken. På denne måten fikk vi et godt inntrykk av situasjonen og fikk se det fra 

partens øyne. Underveis kom vi med utfyllende spørsmål jf. vedlegg 3, slik at vi fikk den 

informasjonen vi trengte. Onsdag var vi på befaring, der vi naturlig nok fikk litt tid til å spørre 

jordskiftedommeren noen spørsmål.  

 

Da vi hadde fått intervjuet representantene fra de fire grupperingene, ble det klart for oss at vi 

også måtte ta en prat med kommunen. Alle representantene mente at kommunen hadde gjort 

en dårlig jobb med reguleringsplanen som ble vedtatt i 2006, og derfor måtte vi høre hva de 

hadde å si til saken. Dette ble gjort fredag formiddag, før turen sørover igjen begynte.    

 

1.4. Rapportens oppbygging 

Rapporten er logisk oppbygd, der vi først starter med teorien rundt det rapporten handler om. 

Deretter kommer vi inn på en mer omfattende presentasjon av saken i kapittel 3, der blant 

annet kravet blir ytterligere beskrevet. I kapittel 4 kommer intervjuene vi har hatt med 

partene, der partenes meninger kommer tydelig fram. Deretter kommer en drøftelse av 

problemstillingene vi har beskrevet i 1.2. I sjette og siste kapittel kommer det en avslutning, 

der vi kommer med våre avsluttende refleksjoner og konklusjon på rapporten. Her 

oppsummerer vi også hva vi har lært gjennom arbeidet med denne rapporten. 

 

1.5. Avgrensing av rapporten 

 
I arbeidet vi gjort har vi forholdt oss til en problemstilling, men underveis har vi også sett 

andre mulige temaer for fordypning som vi ikke har gått nærmere inn på. Noen spørsmål som 

kanskje kan danne utgangspunkt for videre undersøkelser er: 

 

 Hvilken verdi har eierskapet til et veilegeme? Hva er grunnen den ligger på verdt? 

 Hadde hytteeierne veirett slik jordskifteretten fastslo? Hevd? 

 Hvor langt kan en dommer gå i å veilede parter? 
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Kap. 2 Teori 

 

2.1. Jordskifterettens kompetanse til å danne veilag 

 
I jordskiftesaker før 1950 ble det benyttet detaljerte regler om fremgangsmåten, mens det i 

dag er viktigere å legge fokus på et langt fremtidsperspektiv og om hva som er ‖tenleg å 

nytte‖ (Austenå og Øvstedal 2000). Eiendommer som er vanskelig å nytte ut på ‖tenleg‖ måte 

etter tid og tilhøve, kan behandles i jordskifteretten, jf. § 1 i jordskifteloven. I tillegg er det 

noen offentlige organer som kan kreve sak. Alle som eier en eiendom eller har en bruksrett 

kan kreve sak for jordskifteretten, jf. § 5. Med unntak av saker som kreves med hjemmel etter 

§ 2 bokstav h og i, er nok med at én part krever sak. Denne parten blir kalt rekvirent. 

Jordskifteretten kan aldri jobbe med en sak uten at det foreligger krav om sak.  

 

I jordskifteretten behandles mange veisaker. I veisaker tar jordskifteretten ofte i bruk flere 

virkemidler for å komme frem til en løsning som er mest mulig gunstig for alle. Siden 1859 

har det vært regler om investering, bruk og vedlikehold av private veier i jordskifteloven. 

Regler om fellestiltak kom i 1979 (Flø og Haraldstad 2009).  

 

Problemstillingene kan oftest deles inn i to grupper, hvem har veirett over den private veien, 

og hva inneholder veiretten og hvilke begrensinger har den (Flø og Haraldstad 2009). Før 

jordskifteretten kan ordne bruken mellom partene, må de gjøre rede for disse 

problemstillingene, jf. § 16 i jordskifteloven. Spørsmål som kan dukke opp er om servitutten 

er personlig eller real og om servitutten er tidsbegrenset. Jordskifteretten må avgjøre 

spørsmålene, eventuelt med dom etter § 17. Etter jordskifteloven § 34 bokstav b første ledd 

kan jordskifteretten opprette veilag.  

 

Jordskifteloven stiller strenge krav til ulike vilkår som må være oppfylte for at det skal bli en 

jordskiftesak, fordi partene kan bli påført store endringer på eiendommene etter et jordskifte 

(Reiten 2009). Det er jordskifteretten som bestemmer hvem som skal være en del av veilaget, 

og medlemmene har ikke mulighet til å melde seg ut. Medlemskap i veilag dannet av 

jordskifteretten er ikke personlig. Medlemskapet følger eiendommen og kan ikke skilles fra 

eiendommen. Veiretten er altså en realservitutt. Avgrensningen på veilaget bør være logisk 

geografisk avgrenset (Jordskifteverket 1996). Om en parkeringsplass skal være del av veilaget 
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eller ikke, er opp til jordskifteretten. I samtale med jordskiftedommer Magne Reiten 01.09.11 

(pers. med.) kom det fram at begge deler blir praktisert. Blant jordskifterettene er det blitt 

praktisert ulikt med tanke på hvem som skal være medlem i veilag og hvilke parter som skal 

være representert i styret. Reelle og demokratiske hensyn tilsier at alle brukere bør få være 

medlem av veilaget da de er med på å betale vedlikeholdskostnadene. Hva som er riktig 

reguleres ikke i jordskifteloven (Flø og Haraldstad 2009). Ofte har brukere av veien betalt en 

sum for å kunne benytte seg av veien. Da er det logisk at de vil bli en del av veilaget, i følge 

Reiten. 

 

Etter jordskifteloven § 3 bokstav a kan ikke jordskifteretten trekke inn eiendommer i en 

jordskiftesak dersom kostnadene og ulempene vil bli større enn nytten. Retten må da vurdere 

kostnadene, men også de fremtidige kostnadene for hver enkelt eiendom. Ikke-tapsgarantien 

er likevel knyttet til den konkrete eiendom. Man må altså ikke legge vekt på eierens 

personlige økonomi (Jordskifteverket 1996).  

 

Det er prosessuelle forskjeller om bruksordningen fremmes gjennom vegloven, servituttloven 

eller jordskifteloven. Om bruksordningen fremmes etter vegloven eller servituttloven, skal 

behandlingsreglene i skjønnsprosessloven følges. Dersom bruksordningen fremmes etter 

jordskifteloven skal de alminnelige saksbehandlingsreglene for jordskifte følges. Forskjellen 

mellom de to er blant annet partenes rett til medvirkning. Etter jordskifteloven legges det opp 

til bredere medvirkning gjennom hele prosessen (Flø og Haraldstad 2009). En 

jordskiftedommer går lenger enn en tingrettsdommer i å hjelpe partene gjennom prosessen og 

en jordskiftedommer har en klar veiledningsplikt, forteller Reiten. 

 

Ved jordskifteloven § 2 bokstav c nr. 1 og nr. 2-saker vil bruksordningen prosessuelt være 

skjønn etter vegloven og servituttloven, og ordinær sivilsak etter jordskifteloven. Denne 

paragrafen handler om å gi regler for bruken i et område der det foreligger sambruk mellom 

eiendommer eller når det ikke foreligger sambruk, men der jordskifteretten finner at særlige 

grunner foreligger (Flø og Haraldstad 2009).  

 

De materielle vilkårene for å fremme bruksordning etter jordskiftelovens bestemmelser finner 

vi i de kumulative vilkårene i jordskifteloven §§ 1 første ledd og 3 bokstav a. Vegloven § 54 

om vedlikehold, stiller ingen materielle vilkår for å holde skjønn (Flø og Haraldstad 2009). 
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Vilkåret for at det kan kreves skjønn etter servituttloven, er at den nye ordningen er minst like 

god for motparten som den tidligere ordningen, jf. § 5.  

 

 

2.2. Prosessen 

 

Rekvirenten uttrykker et ønske om jordskiftesak, men før saken blir fremmet må visse vilkår 

være oppfylt. Det finnes to typer vilkår ved fremming av jordskiftesak, formelle og materielle. 

De formelle vilkårene er prosessforutsetninger som jordskifteretten må konstatere er oppfylte 

før fremming. De materielle er mer skjønnspreget, om eiendommene er ‖utenlege‖ jf. § 1, om 

jordskifteretten har virkemiddel for å rydde opp i den ‖utenlege‖ situasjonen og at ingen 

eiendommer blir påført større kostnader og ulemper enn nytte (Reiten 2009).  Jordskifteretten 

kan lage midlertidige regler etter jskl. § 23 som skal følges mens saken pågår og frem til 

saken er rettskraftig. Tilsvarende kan de lage regler fra saken er ferdig til den settes i verk 

etter jskl. § 60. Dette kan være aktuelt i saker som blir anket. 

 

I starten av prosessen orienterer retten partene om det å stifte veilag. Orienteringen deles ofte i 

tre deler. I den første delen informerer retten om den materielle prosessen i saken, hvordan 

veilaget kan settes opp, om styret, årsmøter, registrering av veilaget, avstemminger og hvilke 

vedtak veilaget kan treffe vedtak om. Hvordan man skal beregne veiens 

vedlikeholdskostnader omfattes av den andre delen. Det finnes ulike måter veilaget kan 

beregne kostnadene på. Den tredje og siste delen handler om hvilket ansvar veilaget har, 

rettskraft, tvangskraft og forsikringer (Flø og Haraldstad 2009).  

 

Når retten organiserer veilag bestemmer den hvem som kan bruke veien og fastsetter 

andelsfordeling mellom partene. Det er vanlig for veisaker at jordskifteretten velger en 

dynamisk andelsfordeling, slik at veilaget kan få inn nye medlemmer når for eksempel nye 

tomter langs veien bygges ut, forteller Reiten. Andelsfordelingen benyttes når kostnader skal 

fordeles. Vedlikeholdskostnadene skal fordeles etter den nytten de forskjellige brukerne har 

av veien. De vil da se på hvilken type eiendom de ulike partene har. En landbrukseiendom vil 

ha en annen bruk av veien enn eksempelvis en hytteeiendom (Flø og Haraldstad 2009).  
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Jordskifteretten kan skjønnsmessig veie andeler til medlemmene etter areal eller bruk. En slik 

andelsberegning kan føre til store utfordringer (Jordskifteverket 1996). Det har blitt utarbeidet 

eksempler på hvordan retten kan gå frem ved fordeling av vedlikeholdskostnader (Landbruks- 

og matdepartementet 1991), for eksempel Hedmarksmodellen. 

 

Bruksreglene kan deles i to, statiske og dynamiske. De statiske handler om bruken skal 

foregå. Typisk for de dynamiske reglene er at retten vil lage ‖styringsverktøy‖, og så 

bestemmer laget reglene på egenhånd (Jordskifteverket 1996). Ved organisering av veilag og 

bruksregler bør retten unngå å gi regler om veistandard, da dette kan påføre partene 

unødvendige kostnader (Flø og Haraldstad 2009).  

 

På det første rettsmøtet kan partene komme med sine meninger om dagens situasjon. Etter 

møtet og i god tid før neste møte mottar partene skriftlig forslag til danning av veilag med 

vedtekter og regler. Jordskifteretten har egne eksempler på vedtekter som de bruker som 

utgangspunkt, og så tilpasses de til den aktuelle saken. På det tredje rettsmøtet vil partene 

uttrykke seg om forslaget. Etter møtet kan de komme med skriftlige merknader. Retten kan 

komme med et nytt forslag, eller treffe vedtak i saken. I større veisaker vil det normalt være 

flere rettsmøter før vedtak blir truffet. Hadde saken vært skjønn etter veiloven eller 

servituttloven, hadde det kun vært ett rettsmøte (Flø og Haraldstad 2009).  

 

Når saken blir rettskraftig, vil medlemskapet automatisk bli stiftet eller fra den tid 

jordskifteretten bestemmer. Jordskifteretten er ikke pålagt å registrere bruksordningen i ulike 

registre, men bør informere laget om hvilke registre som er aktuelle. Det er styrets oppgave å 

registrere laget når saken er rettskraftig, dette bør stå skrevet i vedtektene (Jordskifteverket 

1996). Lagene vil normalt være utenfor bestemmelsene i selskapsloven, fordi det vil falle 

utenfor vilkåret om økonomisk virksomhet (Landbruks- og matdepartementet 2004). 

 

 

2.3. Vedtekter 

 
Retten skal gi regler om administrasjon av veien jf. vegloven § 55. Jordskifteretten skal og gi 

regler for bruken av veien (Landbruks- og matdepartementet 1991). Reiten forteller at 

jordskifteretten står veldig fritt til å forme vedtektene slik at de passer best mulig for det 

aktuelle veilaget. Som utgangspunkt bruker retten eksempelvedtekter, som de tilpasser saken. 
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Det er vanlig at jordskifteretten skriver i vedtektene at det skal kreves 2/3 av stemmene for å 

kunne endre vedtektene, og at ingen skal sitte med mer en 40 % av stemmene. 

(Jordskifteverket 1996). I vedtektene er det vanlig å ta inn en bestemmelse om at 

andelsfordelingen kan forandres når endringen i bruken er vesentlig, for eksempel 

bruksendring på en av eiendommene som fører til økt bruk av veien (Flø og Haraldstad 2009). 

 

 

2.4. Saksbehandling 
 

Jordskifteloven § 97 angir hvilke bestemmelser i tvisteloven som får anvendelse. Avvik fra 

saksbehandlingsreglene i tvisteloven må ha en særskilt jordskiftefaglig begrunnelse, jf. NOU 

2002:9 s.31. Retten har plikt etter tvisteloven § 11-5 første ledd til å gi partene veiledning om 

regler og rutiner for saksbehandlingen og andre formelle forhold for at partene skal kunne 

ivareta sine interesser i saken. Veiledningsplikten er spesielt viktig der partene er 

selvprosederende, noe som ofte forekommer i jordskifteretten. I henhold til 

disposisjonsprinsippet, kan ikke retten pådømme andre krav enn partenes påstander. Retten 

har ingen adgang til å gi råd, men plikt til å klarlegge spørsmålene. Retten skal gi veiledning 

som bidrar til at tvisten får en riktig avgjørelse, jf. § 11-5 andre ledd. § 11-5 fjerde ledd gir 

retten adgang til å oppfordre en part til å ta et standpunkt som kan være av betydning for 

saken. Tilsvarende kan retten oppfordre en part til å tilby bevis, jf. § 11-5 femte ledd. Retten 

må utøve sin veiledning på en måte som ikke svekker tillitten til at retten er upartisk. Dersom 

retten forsømmer sin veiledningsplikt, vil det kunne være saksbehandlingsfeil som kan gi 

konsekvenser for avgjørelsen (Bernt og Mykland 2009).   

 

Saksbehandlingstiden i en jordskiftesak varierer fra jordskifterett til jordskifterett og fra sak til 

sak. Mange saker går over lang tid, noe som kan være en byrde for partene. Saker der 

saksbehandlingen tar veldig lang tid, kan medføre at partene mister motivasjon til å fronte 

saken videre. Selv om det ofte er ønskelig at saken fort blir løst, må man være litt forsiktig. 

Parter kan da føle at de ikke blir hørt og at de ikke har fått anledning til å få belyst saken på en 

ordentlig måte. Det antas også at konfliktnivået kan holdes på et saklig nivå, dersom partene 

føler at de blir hørt og at de henger med på hva som skjer (Laskemoen 2011). 

Veiledningsplikten til jordskifteretten jf. tvl. § 11-5 første ledd er derfor et viktig ledd for å 

forhindre at konflikter oppstår. 
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Kap. 3 Saken 

 
Svartdalsvegen er som nevnt opprinnelig en gammel setervei, anlagt på 1700-tallet for å 

betjene Svartdalsætrene og senere har betjent hytter langs veien. Senere har den også blitt 

benyttet som adkomstvei for flere hytter.  Den 2 800 meter lange veien strekker seg fra 

fylkesvei 512, inn til elven Minilla, krysser den og videre inn til Svartdalssætrene. Fra Minilla 

og innover er veistandarden dårligere enn resten av Svartdalsvegen.  

 

 

 

          Figur 2: Kart over Sørøyåsen. Gamle hytteeiendommer er merket med gult og nye hytter har oransje farge. 
          Kilde: Egen fremstilling på kartgrunnlag fra reguleringsplan anno 2006.  
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Hytteutbyggingen langs veien startet på 1960-tallet. Som et resultat av at staten ikke lenger la 

restriksjoner på kjøp av biler i Norge ble en større hytteutbygging igangsatt på nasjonalt plan 

dette tiåret (Jørgensen 2010). På 1980-tallet ble veilaget for Svartdalsvegen dannet. Etter 

hvert som byggingen tiltok langs Svartdalsvegen, økte naturlig nok også trafikken på veien. 

Det ble etter hvert en stor belastning for Svengård som fikk all hyttetrafikken rett utenfor 

stueveggen. Svengård ligger i krysset ved fylkesvei 512 og Svartdalsvegen. Det ble i 

forbindelse med dette sett på andre løsninger for å knytte Svartdalsvegen på fylkesvei 512 

som var bedre enn dagens situasjon, men alle alternativene som kom frem under denne 

prosessen ble forkastet av ulike grunner.  

 

Veilaget har vært drevet av ildsjel- og dugnadsånd fra de øvrige hytteeierne langs 

Svartdalsvegen. Årsavgiften har i alle år vært begrenset til 100 kr per hytteeier. I takt med 

utviklingen av jordbruk og en stadig økende etterspørsel etter hytter/hyttetomter med stadig 

bedre fasiliteter og infrastruktur, gikk grunneierne sammen om å få regulert Sørøyåsen. 

 

Sørøyåsvegen (V2) ble anlagt i forbindelse med en regulering av hyttetomter på Sørøyåsen og 

hadde også til hensikt å avlaste Svartdalsvegen. Veien var åpen for alle. 21.06.2006 vedtok 

fylkesmannen reguleringsplanen for området. Planen omfatter 30 nye hyttetomter som må 

benytte Svartdalsvegen til sin adkomst. I tillegg omfatter reguleringsplanen en påkobling av 

nytt veisystem på den eksisterende Svartdalsvegen. Totalt var det regulert 120 nye hyttetomter 

i området på bakgrunn av den omtalte reguleringsplanen. Alle disse skal ha adkomst via 

Sørøyåsvegen.  

 

Reguleringsplanen ble til som følge av at flere av grunneierne på Nerskogen hadde et ønske 

om salg av flere nye hyttetomter. Reguleringsplanen var også blant de største som var vedtatt 

i Rennebu kommune og en av de første reguleringsplanene som ble vedtatt som et ledd i 

kommunens nye målsetting som en ledende hyttekommune for Sør-Trøndelag.  

 

Området har blitt tilrettelagt som et ledd av reguleringsplanen, for dagsturisme og utvikling av 

hyttetomter. Hyttefeltet som ligger langs Svartdalsvegen ble knyttet sammen med 

Sørøyåsvegen og tilhørende hytter langs veinettet. Den nye veien som knyttet sammen 

Sørøyåsvegen og Svartdalsvegen er i reguleringsplanen kalt V4 og vil heretter i denne 

rapporten bli referert til som V4. V4 var ferdig anlagt og kjørbar våren 2007.  
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Figur 3: Fotografi av parkeringsplassen PV4, sett mot sør-vest. Parkeringsplassen skal ha en kapasitet på 300 
biler. V3 i bakgrunnen. 
Foto: Camilla D. Gulliksen 
 
Det er blitt opparbeidet en ny parkeringsplass (PV4) for dagparkering og som vil fungere som 

parkeringsplass for hytteeiere i området som ikke har organisert seg med vinterbrøytet vei. 

Parkeringsplassen har kapasitet for 300 biler. Fra denne parkeringsplassen blir det kjørt et 

omfattende skiløypenett, som strekker seg inn i Trollheimen. 

 

 
Figur 4: Kart over Sørøyåsen. Illustrerer påkoblingen mellom V4 og Svartdalsvegen, PV4 og veiene V2, V3 og 
V4 i sin helhet.  
Kilde: Egen fremstilling på kartgrunnlag fra reguleringsplan anno 2006. 

 
 
Da påkoblingen ble gjort mellom Svartdalsvegen og Sørøyåsvegen oppstod det uenighet 

mellom noen av partene om hvordan veiene skulle driftes videre, og hvem som egentlig eier 
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veiene. Problemene knyttet seg til at det har vært to separate veilag. Ett veilag for 

Svartdalsvegen og ett veilag for Sørøyåsvegen. Begge veilagene har hatt ulike interesser og et 

kompromiss har ikke blitt oppnådd ved forhandlinger. Det har vært uenigheter om hvem som 

skulle kunne kreve inn påkoblingsavgift for nye hyttetomter på eksisterende veinett, hvem er 

berettiget til å kreve inn bompenger og hvem kan kreve inn årsavgift. Denne uenigheten førte 

til at det ble en sak som ble fremmet for jordskifteretten. 

 

Av rettsboken kommer det frem at 17. august 2007 holdt jordskiftedommer Oda Buhaug det 

første rettsmøtet i saken på Mjuklia ungdomssenter, som ligger et steinkast fra gamle 

kongevei og E6, rett ved Berkåk sentrum i Rennebu kommune. 

 

Til stede på det første rettsmøtet var part A, part B, part C og part E. Part D var på dette 

tidspunktet ikke en del av saken og derfor heller ikke innkalt til rettsmøtet som part i saken. 

På møtet forklarte part A, B, C og E seg, sammen med flere av de andre partene som var 

innkalt og møtt til rettsmøtet. Deretter var det full enighet om at saken skulle fremmes med 

hjemmel i jordskifteloven § 2 bokstav c og § 88 bokstav a. Det var på dette tidspunktet heller 

ingen innvendinger mot at retten la til grunn at alle grunneiere og eksisterende hyttetomteiere 

som har atkomst via Svartdalsvegen og/eller Sørøyåsvegen har veirett. Retten var så på 

befaring. Med på denne befaringen var blant annet part A, B og C. Part E var ikke tilstede. 

Jordskifteretten diskuterte i etterkant av dette rettsmøtet om saken skulle fremmes, og 

konkluderte med at dette skulle gjøres. 

 

Neste rettsmøte ble holdt 29. august 2007 hvor saken ble fremmet. Ettersom samarbeidet 

mellom veilagene Sørøyåsvegen og Svartdalsvegen ikke fungerte, la jordskifteretten til grunn 

at alle partene mente det burde etableres rammer både for den daværende og den fremtidige 

bruken og vedlikeholdet på dette møtet. Man så også at trafikksituasjonen forbi Svengård 

burde forbedres. Retten kom frem til at det var et reelt behov for å utarbeide bruksordning 

som regulerte bruken og organiserte vedlikeholdet av bruken og organiseringen av 

vedlikeholdet. Retten mente også at det ville være best med et felles styre for begge veiene og 

at det var mer økonomisk å drifte hele veinettet under ett. 

 

Den 8. november 2007 ble det holdt et nytt møte. Det første utkastet til lagsbestemmelser ble 

fremlagt for de fremmøtte partene på dette møtet, deriblant A, B, C og E. På oppfordring av 

Sørøyåsen BA ble veien V3 innlemmet i saken. På dette møtet ytret eierne av 
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Svartdalssætrene at det ville være urimelig for dem å benytte Sørøyåsvegen og få en lengre 

vei frem til sin seter hvor de driver gårdsdrift og turisme. Det ble da gjort klart at de fortsatt 

ville kunne benytte Svartdalsvegen. 

 

Alt ser ut til å gå mot en løsning i løpet av første kvartal 2008. Men i og med at retten har 

valgt å innlemme V3 i sin geografiske avgrensning, har de blitt nødt til også å innlemme flere 

parter i saken. Da den geografiske avgrensningen ble utvidet, måtte jordskifteretten på nytt 

vurdere § 3 bokstav a i jordskifteloven. Retten kom frem til at utvidelsen ikke ville påvirke 

det allerede eksisterende faktum om at ingen av partene vil lide tap som følge av jordskiftet. 

Part D er nå også tilstede på rettsmøtene som følge av utvidelsen, og part D protesterer 

umiddelbart på utvidelsen av området. Enkelte av de andre partene ønsker heller ikke at veien 

skal innlemmes i veilaget. Jordskifteretten vurderte at det ikke ville føre til noen vesentlig 

ulempe å innlemme veien.  

 

Det benyttes på dette tidspunktet prosessfullmektiger for flere av partene. Av de allerede 

omtalte har part A, advokat H som sin prosessfullmektig. Part C har advokat F som sin 

prosessfullmektig. Advokat G representerer en sammensetning av parter som ikke er gjengitt i 

denne rapporten, annet enn ved advokat F. 

 

I begynnelsen av april 2008 reises det nye spørsmål i saken. Det blir anmodet av advokatene F 

og G, om at det må avklares hvem som har bruksrett til Svartdalsvegen. Det hevdes at det kun 

er eiendommene som ligger langs Svartdalsvegen og som har den til adkomst, som har 

bruksrett. Med denne anmodningen som bakgrunn blir det i midten av august samme år holdt 

et rettsmøte hvor tvisten om bruksretter skal løses. Men dette rettsmøtet blir ønsket utsatt som 

en følge av at advokat G ikke har mottatt prosesskriv fra H. Prosesskrivet skal sendes til de 

andre partene jf. tvl. § 1-1 (2) samt Rt. 1990 s. 8, for å ivareta kontradiksjon i saken. Men med 

hjemmel i tvistemålsloven § 96, nektes utsettelse fra jordskifteretten. Dette etter en vurdering 

jordskifteretten har gjort av saken og dens kompleksitet med et så stort antall parter og 

tidsrammen for saken. Dermed ble rettsmøtet satt den 18. august 2009, over to år siden saken 

ble fremmet. Partene la ned påstander, enten selv eller gjennom prosessfullmektiger om hvem 

som har bruksrett til Svartdalsvegen. 

 

14. september 2009 falt dommen. I dommen ble det klarlagt hvem som har veirett langs 

Svartdalsvegen. Dette omfatter nye og gamle hytteeiere langs veien, setereiere og 
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grunneierne. Adkomstretten endres for eiendommene som har hatt Svartdalsvegen som 

adkomstvei. De skal nå benytte den nyanlagte V2 og V4 for å komme til sine respektive 

hytter. Unntatt for dette er eierne av Svartdalssætrene. De skal kunne låse seg igjennom 

bommen som er satt opp på Svartdalsvegen og fortsette å bruke denne. Vedtektene for 

veilaget ble endelige og følger som vedlegg 5. Andelsfordelingen ble slik at hver eier/fester 

får lik andel, uavhengig om eiendommen består av flere gnr. og bnr., om det er grunneier, 

setereier eller hytteeier og uavhengig av eiendommens areal. Henholdsvis fikk alle eierne 1/95 

andel i veilaget. Jordskifterettens slutning fra 05.10.2009 følger som vedlegg 4. 

 

Dommen ble anket av part B med flere mot part A, C, D og E med flere. Part B er representert 

med advokat I, part A med flere har advokat H som prosessfullmektig og part C med ektefelle 

har advokat F som sin prosessfullmektig.   

 

Advokat I la på vegne av de ankende parter ned påstander om at Sør-Trøndelag jordskifteretts 

kjennelse i sak 1600-2007-0020 Svartdalsvegen, pkt. 4 oppheves og at jordskifteoverretten 

utarbeider nye vedtekter for veisystemet. Subsidiært at kjennelsen, pkt 4. oppheves og 

henvises til ny behandling ved jordskifteretten. 

 

Advokat I anførte altså at jordskifterettens slutning punkt 4 påankes. Sørøyåsen BA som er 

representert ved advokat H, har bygget opp det nye veisystemet som omfatter V2, V3, V4 og 

PV4. De har utarbeidet egne vedtekter for driften og frykter at de kan tape det fremtidige 

inntektsgrunnlaget investeringen kan gi dem. Parkeringsplassen PV4 med dagsturisme fra 

skigåere og besøkende til Svartdalssætrene skal kunne gi inntekter. I tilknytning til dette har 

grunneierne hatt planer om etablering av en kiosk. Vi har ikke fått innsikt i alle planene eller 

detaljene i dem, men det har kommet frem etter samtaler med en av partene som representerer 

interessene til Sørøyåsen BA, at planene har vært konkrete. Vedtektene ivaretar, slik 

grunneierne ser det, ikke disse interessene Sørøyåsen BA har og de føler de er fratatt 

disposisjonsretten over PV4. De mener det ikke er nødvendig med noe nytt veilag når 

Sørøyåsvegen BA står for drift og vedlikehold av veien. Nåværende eiere må få beholde 

eiendomsretten til veien, og hytteeierne får vanlig bruksrett til veien mot å betale en årlig 

avgift tilsvarende årlige vedlikeholdsutgifter, men uten å være medlem av veilaget. Advokat 

H sine parter er ikke tilfredse med omreguleringen av atkomst som ligger i vedtaket til 

jordskifteretten og med lagets organisasjon og myndighet, men partene var ikke innstilt på å 

anke. 
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Advokat F la på vegne av ankemotpart C ned påstand om at kjennelsen oppheves og at 

jordskifteoverretten utarbeider ny bruksordning. Det er av deres oppfatning at slutning pkt. 4 

strider mot jordskifteloven § 3 bokstav a for setereierne som vil få en større ulempe enn nytte. 

 

De øvrige ankemotpartene kom med påstanden om at jordskifterettens påstand stadfestes.  

 

Jordskifteoverretten kom til at de ankende parter ikke får medhold i sin anke. Etter overrettens 

syn hadde jordskifteretten kommet fram til en løsning som ga en bruksordning som samlet 

sett tjener alle parter. Jordskifteoverretten valgte å rette begrepet ‖eierlag‖ til ―veglag‖ i 

vedtektenes § 2. 

 

I midten av januar i år 2011, kom part B med flere tilsvar til ankeerklæringen skrevet av 

advokat I for part B fra overretten til lagmannsretten, datert 06.12.2010. Prosessfullmektig for 

part B er fremdeles advokat I. Da dette dokumentet ikke har vært mulig å oppdrive for oss, da 

saken er til behandling, har vi kun anketilsvaret å gå ut i fra. Anketilsvaret ble skrevet av 

advokat H på vegne av partene A og C med flere. Her har de anført at det ikke er opp til 

lagmannsretten å ta stilling til anvendelsen av § 3 a. Verdsettingsspørsmålene ligger utenfor 

lagmannsrettens kompetanse å ta stilling til ved en anke jf. jordskifteloven § 71. Advokat H 

har lagt ned påstand om at anken avvises (jf. § 71). 

 

Advokat H sier videre i sitt tilsvar at det ikke kan konstateres at ankende parter, part B med 

flere, har anført at de er påført kostnader/ulemper utover jordskifteomkostningene. Det 

påpekes også at nytten skal veies opp for kostnad/ulempe.  

 

Advokat H sier også at i og med at anken kun gjelder den konkrete verdsettingen og 

forståelsen, og ikke anvendelsen av ikke-tapsgarantiregelen (jskl. § 3 bokstav a), må anken 

avvises fra Eidsivating lagmannsrett.    

 

I dag står saken til behandling hos Eidsivating lagmannsrett. Den ble opprinnelig påanket til 

Frostating, men grunnet inhabilitet jf. domstolloven § 106 er den overført til Eidsivating. 

Domstolene har under hele prosessen innlemmet partene i den videre saksgangen. Det har 

blitt orientert om videre saksgang, saken og hva det innebærer med et jordskifte. Med krav om 
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kontradiksjon har alle dokumenter som har ankommet jordskifteretten og som skal bli vurdert, 

blitt sendt ut til partene sammen med øvrige saksdokumenter som sendes ut ved ren rutine. 
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Kap. 4 Intervjuer 

 

4.1. Innledning 

 

For å få en bedre forståelse av saken, gjorde vi intervjuer av et utvalg involverte parter som 

utpekte seg som engasjerte. Dette var parter både fra grunneiersiden, gamle hytteeiere, nye 

hytteeiere og setereiere. Hensikten med dette utvalget var å få presentert de ulike sidene av 

hele prosessen, og om mulig å finne nøkkelen til hvorfor det endte som en sak for 

rettsvesenet.  

 

Fremgangsmåten for intervjuene er ytterligere beskrevet i kapittel 1.3, samt i vedlegg 3: 

―Retningslinjer for intervju med partene‖. 

 

 

4.2. Part A 

 

Part A er formann i Svartdalsvegen veglag, og rekvirent i saken. Han er en av de gamle 

hytteeierne, med hytte langs Svartdalsvegen. 

 

A beskriver sakens forløp slik: Det oppsto interesse hos grunneierne på Nerskogen for å legge 

ut et område til hytter. Det ble utarbeidet en reguleringsplan som senere ble godkjent av 

kommunen. Etter A sitt syn var det her den første og antagelig mest inngripende feilen ble 

gjort. A mener at kommunen gikk for raskt frem da de godkjente planen, og stilte ikke strenge 

nok krav til at infrastrukturen på stedet skulle være avklart før tomtesalget kunne igangsettes. 

Kommunen antok først, ifølge A, at den eksisterende veimassen skulle være tilstrekkelig for å 

håndtere trafikken, men man hadde visstnok ikke helt tatt til seg hvilken trafikkøkning det nye 

hyttefeltet ville medføre. Som en del av reguleringsplanen tegnet man derfor opp en ny vei, 

Sørøyåsvegen, som siden ble bygget. Konfliktene mellom grunneierne og Svartdalsvegen 

veglag begynte da Sørøyåsvegen ble påkoblet Svartdalsvegen via V4 uten at man hadde 

klarlagt hva som da skulle skje med drift- og vedlikeholdsansvaret. Grunneierne mente på sin 

side at ettersom de eier grunnen der veiene går, kunne de selv fritt koble seg på 

Svartdalsvegen. Svartdalsvegen veglag fikk et problem ettersom mye av den gamle trafikken 

på Svartdalsvegen, og dermed bompenger, havnet hos Sørøyåsvegen BA, samtidig som 
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mange hytteeiere fortsatt benyttet Svartdalsvegen det siste stykket inn til sine hytter, noe som 

medførte slitasje. A forklarte at det var blitt gjort forsøk på å komme til enighet mellom 

veilagene i et års tid, uten suksess, og at han dermed så jordskifteretten som en nødvendig vei 

å gå. 

 

I retten ble veirett konstatert for alle parter i saken, uten videre innvendinger fra noe hold. A 

opplyser at en del mindre viktige spørsmål også ble diskutert, men at essensen i diskusjonen 

ble spørsmålet om styresammensetning i det nye, felles veilaget. Retten foreslo to 

representanter fra grunneierne, to fra hytteeierne, og en fra setereierne. Grunneierne mente at 

setereieren var mest på hytteeiernes side, noe som ville føre til en uakseptabel skjevhet i 

maktbalansen. Det er denne avgjørelsen det ble anket til overretten på. 

 

Selv mener A at en situasjon der utbyggerne får overvekt av styringsrett ikke ville være 

gunstig, ettersom de da ville ha fått for stor anledning til å bestemme veiavgifter etter eget 

ønske, uten at andre kunne komme gjennom med innvendinger. Det fremstår for A som 

uviktig hvem som eier eller ikke eier grunnen under veiene, eller veilegemet for den del. Det 

som teller er at man kommer til enighet om en ordning som gir en godt vedlikeholdt vei, til en 

mest mulig rimelig penge. 

 

 

4.3. Part B 

 

Part B er en av grunneierne på Nerskogen, og er en av de som har solgt hyttetomter. Han 

synes å ha vært den mest aktive i saken på grunneiersiden, og var en av drivkreftene bak 

byggingen av Sørøyåsvegen og parkeringen PV4. 

 

Bs fremstilling av saken lyder slik: Som grunneiere ønsket han og andre i området å selge 

hyttetomter på Nerskogen. En reguleringsplan ble utformet, og man innså at det ville bli 

behov for å bygge en ny vei for å avlaste Svartdalsvegen som følge av økt hyttetrafikk. 

Dermed ble Sørøyåsvegen tegnet inn i reguleringsplanen og anlagt. Grunneierne så det i 

utgangspunktet som uproblematisk å koble denne på Svartdalsvegen, nettopp fordi de eier 

grunnen der den ligger. Etter deres oppfatning vil ikke dette ha negativ effekt for hytteeierne. 

B forklarer at det ble holdt møter mellom de to veilagene, og at man langt på vei klarte å 
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komme til enighet om spørsmålene knyttet til drift, vedlikehold og kostnader, men at 

forhandlingene siden skar seg, visstnok som følge av vanskeligheter med å imøtekomme krav 

fra enkeltindivider på den andre siden av bordet. B gikk ikke inn på hva disse kravene eksakt 

innebar. Deretter krevde A jordskifte på vegne av de gamle hytteeierne, noe B helst hadde sett 

at man unngikk. 

 

Underveis i saken har B følt at grunneiernes syn ikke i stor nok grad har blitt tatt til 

etterretning. Han påpeker at det har vært vanlig å la grunneierne sitte i eierposisjon i andre 

veisaker, og kan ikke se at det foreligger tungtveiende grunner til å avvike dette prinsippet i 

saken her. Han synes det blir feil at parkeringsplassen PV4, som grunneierne selv bekostet og 

anla, ble tatt inn i saken og underlagt det nye veistyret. Han nevner at enkelte grunneiere også 

har hatt planer om å opprette en kiosk tilknyttet parkeringen for å tjene penger på 

dagsturisme, og mener at disse planene nå vanskeliggjøres. 

 

Det at grunneiernes makt til å bestemme over veiene nå deles med alle hytteeierne, er den 

egentlige grunnen til at saken har blitt anket videre både en og to ganger, ifølge B. Problemet 

er, slik han ser det, at setereieren C sannsynligvis kommer til å ta hytteeiernes parti i veistyret, 

noe som fører til at grunneierne havner i mindretall. Han ser på det som galt at han, som eier 

mye areal på Nerskogen, stiller med lik stemme på årsmøtet som en hytteeier. Han kan ikke 

lenger se hvordan grunneiersiden skal kunne komme til ordet på styremøtene, med både 

setereieren og hytteeierne mot seg. 

 

 

4.4. Part C 

 
Part C er eier av en av Svartdalssætrene, der det fortsatt i dag holdes dyr på beite. Han er 

således en av de få som fortsatt holder på med tradisjonell landbruksnæring i området. C 

benytter Svartdalsvegen i sin fulle lengde i forbindelse med dette, og sitter i styret for 

Svartdalsvegen veglag. 

 

C beskriver saksforløpet på denne måten: Det ble satset stort på hyttebygging på Nerskogen, 

så behovet for nye veier begynte å melde seg. Grunneierne gikk sammen og bygget 

Sørøyåsvegen, og koblet seg deretter på Svartdalsvegen uten først å avklare dette med 

veilaget her. Det ble gjort noen forsøk på å forhandle mellom de to veilagene, men C følte at 
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hytteeierne og han selv ikke ble sett på som noen fullverdige forhandlingspartnere av 

grunneierne. De lot til å mene at de i prinsippet ikke hadde noen rettigheter i området. 

Grunneierne ønsket ikke at hytteeierne skulle ha noen rettigheter i et veilag, de skulle kun få 

benytte veien. Heller ikke C skulle få noen andel i veilaget, så det skar seg ganske fort mellom 

han og grunneierne.  

 

C diskuterte sammen med andre på Svartdalsveg-siden hva man skulle gjøre, om man skulle 

gå til politiet eller velge noe annet. Man bestemte seg så for å kreve sak for jordskifteretten. I 

ettertid har C tenkt at man kanskje heller burde gått til sivilt søksmål for å prøve lovligheten 

av selve veitilkoblingen som grunneierne foretok, ettersom det i utgangspunktet var dette 

konflikten dreide seg om. Grunneierne mente at fordi veitilkoblingen var tegnet inn og 

godkjent i reguleringsplanen kunne de fritt koble seg på Svartdalsvegen, noe C og hytteeierne 

var uenige i. C anser kommunens arbeid i forbindelse med reguleringsplanen som veldig 

dårlig. Her mener han at kommunen skulle vært strengere og stilt klare krav om at det 

privatrettslige måtte være avklart og i orden før vei- og hyttebyggingen kunne settes i gang. 

 

C følte gjennom hele saken at han som setereier ikke ble lagt skikkelig merke til. Han tror at 

saken kunne vært løst på en bedre måte dersom jordskifteretten hadde tatt seg bedre tid til å 

sette seg inn i historien på Nerskogen. Selv sier han også at han lettere kunne ha godtatt 

utfallet av saken hvis han hadde sett sine synspunkter bli hørt og vurdert, og opplyser at han i 

tidligere utkast til lagsvedtekter ikke ble nevnt. Han er betenkt over enkelte av rettens 

løsninger, spesielt det at parkeringsplassen PV4, som grunneierne hadde anlagt, nå skal bli 

styrt av samtlige andelshavere i det nye veilaget. Han synes det er rart at hytteeierne nå skal 

være med på å bestemme over inntektene fra denne parkeringen, som de selv ikke har vært 

med på å bekoste. Slik C ser det er det hytteeierne, og da særlig de nye, som er sakens klare 

vinnere. 

 

En ting C har savnet gjennom hele prosessen er forslag til løsninger fra jordskifterettens side. 

Han antar at en dommer nok ikke har de største frihetene til å gjøre slike grep. Han henviser 

til et møte der man var nær ved å komme til enighet om ting, og at man kanskje kunne ha fått 

dette til hvis retten hadde spilt en mer aktiv rolle. 
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4.5. Part D 

 
Part D er kategorisert som en av de gamle hytteeierne i området, med hytte fra 1998. Han har 

selv benyttet Fjellset-Åsenvegen som adkomst til sin hytte siden den gang, og har derfor ikke 

hatt noe særlig å gjøre med verken Svartdalsvegen eller Sørøyåsvegen før jordskiftesaken her. 

D føler ikke selv at han har spilt noen tung rolle i jordskiftesaken, men han har naturlig nok 

gjort observasjoner gjennom hele saken, og har således et godt fundament for å belyse de 

ulike sidene av den. 

 

D beskriver situasjonen på denne måten: Utgangspunktet er at noen av grunneierne i området, 

gjennom godkjent reguleringsplan, fikk anledning til å fradele og selge hyttetomter. I 

forbindelse med denne aktiviteten ble det nødvendig å avlaste den eksisterende veimassen, og 

dermed ble Sørøyåsvegen og vegstrekningen V4 bygget. Det oppstod gnisninger idet V4 ble 

påkoblet Svartdalsvegen uten at man hadde rukket å avklare hvordan veiene skulle driftes i 

fremtiden, og om man skulle operere med ett eller to veilag. Det ble satt opp bom på 

Svartdalsvegen slik reguleringsplanen la opp til, noe som medførte at hytteeierne som sognet 

til veien nå måtte kjøre via Sørøyåsvegen og V4. Slik situasjonen utviklet seg ble disse 

opprinnelige brukerne av Svartdalsvegen i prinsippet avkrevd årsavgift fra to veilag, både 

Sørøyåsvegen BA og Svartdalsvegen veglag. Sørøyåsvegen opererte med 1000 kr i årsavgift, 

mens Svartdalsvegen i stor grad har blitt vedlikeholdt gjennom dugnadsarbeid og hadde 

årsavgift 100 kr. Inntrykket D har fått er videre at Svartdalsvegen veglag har fremstått som 

profesjonelle og kompetente i alle år, mens Sørøyåsvegen BA i hans øyne ikke ser ut til å ha 

den nødvendige seriøsitet og kompetanse som må til for å drive veilag. Dette gjenspeiler seg 

etter hans syn blant annet i at Svartdalsvegen holder høyere standard enn de nye veiene. Det at 

hytteeierne langs Svartdalsvegen selv har vært delaktige i å holde veien på dette 

standardnivået gjennom mange år, gjør dessuten at de føler et klart eierskap til veien og 

dermed rett til å ferdes på den slik de alltid har gjort. 

 

Et møte ble holdt mellom representanter fra de "gamle" hytteeierne langs Svartdalsvegen, 

med A i spissen, og representanter fra veibyggerne, Sørøyåsen BA, som er grunneiere med B 

som viktigste talsperson. Det ble besluttet at man skulle gå til jordskifte, ettersom man ikke 

kunne komme til enighet om hvordan et eventuelt veilag skulle organiseres. A rekvirerte 

saken. 
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D er misfornøyd med at V3 ble trukket inn i jordskiftesaken. Han kan ikke se hvorfor dette 

veistykket med tilhørende hytteeiere skal behøve å være med når de allerede var fornøyd med 

sin situasjon, med adkomst via Fjellset-Åsenvegen. Selv nekter han å betale 1000 kr i 

årsavgift for å kjøre på Sørøyåsvegen, når han lovlig kan kjøre gjennom bom fra Fjellset-

Åsenvegen og betale 100-200 kr i årsavgift. Han trekker frem som et viktig poeng at 

veibruken burde ha foregått som før, inntil en privatrettslig avtale forelå eller jordskifte er 

gjennomført og rettskraftig, og er skuffet over at dette ikke har hendt. Når det gjelder Fjellset-

Åsenvegen, som ikke er en del av saken, ser han også et problem i at denne veien taper 

betydelige summer i bompenger som følge av at trafikken er lagt om.  

 

D synes at jordskifterettens løsning på partsforholdet i veilaget, der alle parter får en del hver, 

og grunneierne og setereierne er sikret flertall i styret, virker som en fornuftig og 

fremtidsrettet vei å gå. 

 

I forhold til selve prosessen mener D at jordskifteretten har styrt saken på en ryddig og 

ordentlig måte. Han skulle imidlertid gjerne sett at alt hadde gått raskere, eventuelt at 

jordskifteretten kunne lagt frem en form for fremdriftsplan for partene, slik at de kunne fått et 

visst inntrykk av hvilke tidsperspektiver som gjaldt. Han poengterer at de involverte parter nå 

har holdt på i ca. 7 år med "ugreie" forhold, noe han synes er i meste laget. Angående nytte-

kostnadsspørsmålet i saken mener D selv at han ikke har hatt noen nytte av jordskiftet, og at 

han sånn sett ikke hadde trengt å være en del av saken i det hele tatt. Han føler snarere at han 

har lidt et visst tap, både i form av sakskostnader og tidsbruk. 

 

Avslutningsvis trekker D frem noen underliggende faktorer som han mener kan ha hatt 

innvirkning i saken. Historisk er Nerskogen et område som har blitt bebodd som følge av en 

statlig bureisningspolitikk kalt "Ny Jord" som fant sted på 1930-tallet. Etter hvert fikk 

bøndene i området fradelt hvert sitt stykke innmark, mens utmarka ble delt i striper. 

Grunneierne organiserte seg så i beitelag, og beitingen foregikk på tvers av stripene. Ettersom 

tiden gikk ville noen av grunneierne tjene penger på salg av hyttetomter, mens andre ønsket å 

fortsette med husdyr på beite slik som før. Som en følge av dette tilbyr noen grunneiere 

hyttetomter, mens de som ikke ønsker å selge stiller med turterreng for hyttekjøperne som 

kommer til, uten at de får noe igjen for dette. Som et resultat blir sau på beite nå presset vekk 

fra området og videre innover i fjellet. D antar at slike ting utgjør en ikke ubetydelig grobunn 
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for konflikt også mellom grunneierne internt, noe som kan ha påvirket deres vilje til å komme 

til enighet omkring ulike spørsmål i jordskiftesaken. 

 

 

4.6. Part E 

 
Part E er karakterisert som en av de nye hytteeierne, ettersom hans hytte ble bygget i tråd med 

den nye reguleringsplanen. Hans hytte er tilknyttet Svartdalsvegen. 

 

E legger frem saksforløpet slik: For hans del begynte det med at han bygget hytte langs 

Svartdalsvegen, og fikk beskjed av A om å melde seg inn i veilaget og betale inn en 

tilknytningsavgift. E etterkom ikke dette kravet, ettersom han anså prisen som for høy. Dette 

hendte før Sørøyåsvegen og V4 ble bygget. Da disse veiene kom på plass fikk E tilbud om å 

melde seg inn i Sørøyåsen BA, noe han takket ja til. Problemet som så meldte seg var at 

Svartdalsvegen veglag også ønsket tilkoblings- og årsavgifter. På vegne av de gamle 

hytteeierne gikk så A til jordskifteretten med krav om bruksordning. Her reiste C spørsmål om 

hvorvidt de nye hytteeierne hadde veirett i det hele tatt, men jordskifteretten slo fast at det 

hadde de, uten at noen parter så grunn til å anke dette. Man diskuterte andelsspørsmål og 

lagssammensetning, og retten kom frem til en løsning der alle har en andel i veilaget. E synes 

dette er en helt utmerket løsning på en sak der det ikke er enkelt å gjøre alle fullstendig til 

lags. Han føler også at jordskifteretten har vært flinke til å ta hensyn til de historiske 

forholdene på stedet i sine vurderinger, blant annet når den vektlegger hensynet til de gamle 

hytteeierne langs Svartdalsvegen såpass tungt. Det at hytteeierne tilknyttet Svartdalsvegen, 

som før slapp unna med å betale 100 kr årlig, nå må betale 1000 kr i veiavgift, anser han som 

fullt ut forsvarlig, og i tråd med samfunnets generelle utvikling. Han har videre inntrykk av at 

mange av hytteeierne som ikke er interessert i økte avgifter, likefullt benytter seg av den 

nyanlagte parkeringen PV4, noe som skulle tyde på at de i virkeligheten setter pris på 

utviklingen i området. 

 

Jordskifteretten bestemte at det skulle opprettes et interimstyre bestående av A, B og E, men 

det har ikke blitt holdt møter i styret. E mener dette kommer av at ting ikke ligger skikkelig til 

rette for det. En viss kommunikasjon har foregått over telefon, men ut over dette har 

kontakten vært laber. Det ser ut som at ting lever litt sitt gamle liv, med årsmøter i det gamle 

veistyret i Svartdalsvegen, og liten vilje til å ta skikkelig tak i det nye veilaget. E ser frem til 
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at det foreligger rettskraftig avgjørelse i lagmannsretten, slik at det blir klarhet i hvordan ting 

skal være. 
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Kap. 5 Drøftelser 

 

5.1. Driftsordning 

 

Vi har sett på arbeidet med driftsordningen som har blitt gjort av jordskifteretten. Det følger 

her en kort utgreiing om veilag, vedtektene, andelsfordelingen, styret, interimstyret og 

forholdet til vegloven.  

 

5.1.1. Veilaget 

Formålet med et veilag er vedlikehold og/eller eventuelt å anlegge ny vei. Det er 

jordskifteretten som da fastsetter vedtektene og andelsfordeling i veilaget. For Svartdalsvegen 

var det opprinnelig før saken ble fremmet to veilag. Ett for Svartdalsvegen og ett for 

Sørøyåsen BA som omfatter Sørøyåsvegen (V2), V3 og V4. Under saken utarbeidet 

jordskifteretten et forslag om ett felles veilag for alle veiene.   

 

Når vi i ettertid har sett på saken i arbeidet med denne rapporten, så har vi stilt oss spørsmålet 

hvorfor det ble ett veilag kontra to veilag, som det opprinnelig var. 

 

Å få to veilag til å fungere på et slikt veinett vil antakelig være mer utfordrende enn med ett. 

Vi har i tilfelle sett for oss at det ville vært et veilag for Svartdalsvegen som vedlikeholder, 

drifter og tar inn bompenger. Det samme ville gjelde for veilaget som omfatter V2, V3 og V4. 

Rent praktisk ville nok påkoblingen V4 og Svartdalsvegen da være unødvendig hvis man 

isolert sett ser på veilagproblematikken. To separate veisystemer ville gjort driften av 

veilagene enklere, samt avgiftshåndteringen for bruken av veien(e). Svartdalsvegen ville 

krevd bompenger ved påkjøring fra V4 og vice versa. Dermed kommer de som benytter seg 

av begge veiene til å bli belastet dobbelt opp. Det kunne vært noe redusert avgift ved en 

påkjøring i krysset, men resultatet ville vært det samme. Det ville også vært egne vedtekter for 

de respektive veilagene. Med to sett vedtekter ville det potensielt kunne oppstå fremtidige 

tvister og uoverensstemmelser mellom veilagene.  

 

Spørsmålet om hva som hadde fungert best for Sørøyåsen kan diskuteres, mye argumentasjon 

kan tale for to veilag og mye argumentasjon kan tale for ett. Det hele kommer an på hvem 

som argumenterer og dennes interesser i veien. Forholdene ved to separate veilag er vurdert 
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av jordskifteretten og overretten til å være mer utjenlige enn ved ett veilag for hele veinettet, 

da disse er bundet sammen med V4 og skal betjene et felles hyttefelt. I tillegg er påkoblingen 

V4 og Svartdalsvegen også et tiltak som reduserer trafikkmengden utenfor Svengård og for så 

vidt den gamle problematikken som har vært rundt veien som passerer gården tidligere. 

 

5.1.2. Vedtekter 

Vedtektene er utformet som nevnt i kapittel 3, med hjemmel i jordskifteloven § 34 

sammenholdt med § 35 bokstav j. Vedtektene skal gi føringer for drift og bruk av veien. I 

jordskiftesaken Svartdalsvegen, er det ett veilag som skal drifte veiene med ett sett vedtekter å 

forholde seg til. Opprinnelig før saken ble fremmet for jordskifteretten, var det to veilag med 

egne vedtekter. Vedtektene for Sørøyåsen BA hadde en annen andelsfordeling i veilaget og en 

annen styresammensetning enn det som følger av jordskifterettens avgjørelse. Også 

Svartdalsvegen hadde opprinnelig vedtekter som vek i fra jordskifterettens vedtekter som 

følger av slutningen. Spesielt vil vi trekke frem årsavgiften. Svartdalsvegen har en lav 

årsavgift, men det ble vurdert av jordskifteretten i forhold til tid og tilhøve å være fullt ut 

forsvarlig med en økning for de berørte hytteeierne. 

 

Vedtektene har vært en betent del av saken. Dette er en direkte årsak til at saken ble anket i 

overretten og en indirekte årsak etter intervju med part B for anken til lagmannsretten. 

Nøyaktig hva som er mest betent har vi ikke fått noe konkret svar på. Etter intervjuet med part 

B, som er en av ankepartene, er det andelsfordelingen og styresammensetningen som blir feil. 

Men i forhold til vedtektene til Sørøyåsen BA ser vi en endring som ikke er påpekt av partene 

i intervjuene, men som fremkommer av rettsboken. Vedtektenes § 13, som tillater grunneierne 

som har anlagt veien å ta ut utbytte er ikke tatt inn i vedtektene fra jordskifteretten. Denne 

paragrafen ville kunne gi grunneierne en mulighet til å drifte veien på en slik måte at de ville 

ha muligheter for en økonomisk avkastning. Det at denne muligheten nå har falt bort, sammen 

med en annen andelsfordeling og en annen sammensetning av styret enn de ønsket, som gjør 

at grunneierne føler de mister råderetten over det de anser som sin vei på sin egen grunn. 

 

I vedtektene fra jordskifteretten ble ordet ―eierlag‖ endret til ―veglag‖ i forbindelse med 

ankebehandlingen i overretten. Utover det stadfestet overretten jordskifterettens vedtekter, da 

de ble oppfattet som fornuftige. 
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5.1.3. Andelsfordelingen/styret 

Andelsfordelingen er som nevnt en del av vedtektene som har vært et høyt debattert punkt i 

denne saken. Det var utarbeidet en egen andelsfordeling i vedtektene for Sørøyåsen BA. 

 

Grunneierne hadde i sine vedtekter for Sørøyåsen BA en fordeling som ga hver av 

driftsenhetene (grunneierne) 1/10 andel, totalt 10 parter. Hytteeierne har ikke noen 

bestemmelser om andelsfordelingen. I denne saken ga jordskifteretten alle hytteeiendommene, 

grunneierne og setereierne lik andel i veien. Totalt fikk hver deltaker 1/95 andel i veien.  

 

Denne fordelingen ble av grunneierne oppfattet som urettferdig. De hadde nok en forståelse 

av at det var de som eide grunnen og da også eide veien. Samtidig frykter de at med hjemmel 

i § 17 i vedtektene kan innholdet i vedtektene endres når der er 2/3 flertall i henhold til 

andelene i veilaget. De frykter dermed å miste råderetten over veien i den grad § 17 i 

vedtektene tillater det.  

 

Jordskiftedommer Oda Buhaug har gjort gjeldende at alle hytteeiere, nye og gamle, har betalt 

en tilknytningsavgift i forbindelse med kjøp av tomt. Denne tilknytningsavgiften svarer for 

deres andel i veilaget. At andelsfordelingen er fornuftig da det betales tilknytningsavgift kan 

sammenlignes med refusjonsprinsippet jf. plan- og bygningsloven § 18-1, tidligere ulovfestet 

prinsipp. Dette kom frem etter samtale 11.10.11 med universitetslektor ved UMB, Fredrik 

Holth (pers. med.). Også etter vegloven § 54 første ledd, annet punktum virker dette som en 

god ordning. Men vi ser at den kan oppfattes som et overtramp for grunneierne. Den 

diskusjonen tar vi opp i kapittel 6. 

 

Styresammensetningen virker i likhet med andelsfordelingen fornuftig. Den gir en 

demokratisk fordeling av makt i styret. Dog har vi under våre intervjuer fått høre en annen 

oppfatning fra partene. Sørøyåsen BA som i sine opprinnelige vedtekter la til grunn at styret 

kun skal bestå av grunneiere, og Svartdalsvegen veilag som har en kombinasjon av to 

grunneiere og tre hytteeiere. Nå har også setereierne fått en plass i styret sammen med to 

grunneiere og to hytteeiere, men dette har skapt usikkerhet om hvordan styret vil fungere. 

Grupperingene er redd for at det skal dannes konstellasjoner som gir flertall for motparten. 

Som beskrevet nedenfor er det frykt for at stemmeretten i styret vil bli skjevt fordelt med 

flertall til en gruppering. Slikt er vanskelig å unngå i et demokratisk styre, det er heller det 
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man ønsker å oppnå. Det er mer gunstig at flertallet bestemmer, kompromisser må gjøres for 

at flertall skal dannes og avgjørelser skal få gjennomslag.   

 

Grunneierne hevder at setereierne vil ta parti med hytteeierne, det vil skape en skjev fordeling 

av stemmerettene i styret. Hytteeierne kan dermed alliere seg med setereierne og få flertall i 

styret og saker som skal avgjøres her. Deriblant å endre årsavgift, drive vedlikehold, 

entreprenørskap, vinterbrøyting osv. Hytteeierne frykter det samme skal skje. At grunneierne 

allierer seg med setereierne og dermed får flertall. Setereieren C på sin side føler at han 

havner mellom to stoler og frykter at det blir oppfattet som om han velger side når han tar 

valg i dette styret. 

 

5.1.4. Interimstyret 

Det ble satt opp et interimstyre av jordskifteretten som har hatt til formål å forvalte veiene 

Svartdalsvegen og Sørøyåsen frem til det blir valgt et felles styre for veilagene. Når 

interimstyret ble opprettet var tanken at det skulle forvalte det nye felles veinettet på 

Sørøyåsen. Men de to eksisterende veilagene skulle ikke opphøre før en rettskraftig dom 

forelå. Interimstyret skulle bli opprettet etter sakens ikrafttredelse, som er 1 mnd. etter at 

saken var rettskraftig. Men i forbindelse med at saken ble anket til overretten og til 

lagmannsretten er interimstyret ikke fullbyrdet jf. dommen.  

 

Fra hytteforeningens nyhetsarkiv (Nerskogen hytteeierforening 2010) fremkommer det at 

interimstyret ble dannet 22.10.2010, men denne datoen har vi ikke fått bekreftet av 

jordskifteretten. Partene som interimstyret bestod av, var også av den oppfatningen at styret 

var dannet og bestod av dem. Oppgavene de hadde var de enige om, men samarbeidet hadde 

ikke fungert etter intensjonen. To av medlemmene av i alt tre, har hatt noe kontakt og utført 

noe vedlikehold. Ellers så har det vært egenrådighet i vedlikeholdet av Svartdalsvegen fra 

styret der. Vedlikeholdet på Sørøyåsvegen (V2, V3 og V4) er, etter det vi har forstått etter 

samtale med hytteeiere som anvender veien, nesten fraværende. Veiene er relativt nye og 

forfallet har ikke kommet tydelig frem enda. Men på vår befaring i området så vi at den siste 

nedbørsmengden sammen med snøsmelting har satt sine spor på veien.  

 

Det at dette styret ikke har fungert, ligger utenfor jordskifterettens ansvarsområde. Dannelsen 

av interimstyret var ment å legge forholdene til rette for veiene inntil det foreligger en 

rettskraftig dom.   
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5.1.5. Vegloven 

Vi har også sett på om veglovens kapittel syv gjelder for private veier i forbindelse med 

saken. Kapittel syv omhandler private veier. Definisjonen private veier er beskrevet i 

vegloven § 1, første ledd, annet punktum som alle andre veier enn offentlige veier (Arnulf og 

Gauer 1989). For private veier gjelder privat eiendomsrett. Det gjør seg gjeldende hva angår 

brukere av veien og vedlikehold av den. Kort sagt kan man si at veistyret kan bestemme hvem 

som får benytte veien (uten rettslig grunnlag for å ferdes) og de er ikke bundet til noen krav 

for vedlikehold.  

 

Det er paragrafene §§ 54 og 55 som er benyttet i denne sammenhengen. I § 54 sammenholdt 

med § 55 finnes rettsreglene for dannelse av veilag og drift av et slikt. Brukerne av 

Svartdalsvegen og Sørøyåsvegen har klart å danne slike veilag selv, men de har ikke klart å 

drifte de to veiene sammen. Jordskifteretten har dannet et felles veilag for de to veiene. Vi kan 

ikke se at vedtektene jordskifteretten har utarbeidet strider i mot reglene i vegloven. 

 

§ 54, første ledd, annet punktum, kommer til anvendelse i vurderingen av veiretter som har 

oppstått over tid. Å legge vedlikehold til grunn for veirett er helt i tråd med vegloven (Arnulf 

og Gauer 1989). 

 

§ 55 gjelder etablering av veistyre. Styret skal bestå av parter med formell bruksrett til veien 

(Arnulf og Gauer 1989). For valg, har en person en stemme. Det skal ikke reguleres etter 

vedlikeholdsandel eller andel av bruksretten. Derfor kan det virke som om en med større 

vedlikeholdsansvar og størst interesse av veien kan føles å bli skjøvet til siden. Reglen kan 

også virke lite harmonerende med sameieloven § 7. Det er ingen begrensinger til medlemmer, 

utover at det minimum må være ett. Hvert medlem i styret har en stemme. Paragrafens femte 

ledd er inntatt i rettsreglen for at det ikke skal være noen tvil om at § 55 også gjelder ved 

jordskifte. 

 

5.2. Reguleringsarbeidet for Sørøyåsen 

 

Reguleringsplanen ―endring av Sørøyåsen‖, som ble vedtatt i 2006, åpnet for fradeling og salg 

av hyttetomter, og bestemte at veiene Sørøyåsvegen, V3 og V4 skulle bygges for å 
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imøtekomme den forventede trafikkøkningen. De partene som ble intervjuet av oss har alle 

fremholdt at denne planen kunne vært utformet på en bedre måte, og antakelig er planen den 

egentlige grunnen til at det oppsto problemer. Hovedproblemet skal ha vært at kommunen 

ikke stilte tilstrekkelig strenge krav om at det privatrettslige i forhold til veibyggingen måtte 

være klargjort før tomtesalget kunne finne sted. Universitetslektor Fredrik Holth kunne 

imidlertid meddele at kommunen i utgangspunktet ikke har anledning til å stille slike krav. 

Det finnes for det første ikke hjemmel for å gjøre det, og det strider dessuten imot et tidligere 

ulovfestet prinsipp om at eventuelle byggetillatelser gitt etter plan- og bygningsloven ikke 

fører til noen avgjørelse av privatrettslige forhold. Dette prinsippet er nå tatt inn i ny plan- og 

bygningslov § 21-6. Bygningsmyndighetene kan etter denne bestemmelsen avvise en 

byggesøknad dersom det fremstår som klart at tiltakshaver ikke har de privatrettslige 

rettigheter søknaden forutsetter, men det er ikke dermed et forvaltningsansvar å drive 

oppsøkende virksomhet for å kartlegge slike rettigheter. Rent hypotetisk virker det dog 

rimelig å anta at mange problemer kunne vært løst hvis kommunen på dette tidlige stadiet 

hadde hatt anledning til å stille slike krav. Partene som ble intervjuet gikk ut ifra at viljen til å 

komme til enighet om veispørsmålene nok ville vært langt større hvis alternativet var å ikke få 

tillatelse til å fradele hyttetomter i det hele tatt. 

 

I samtale 02.09.11 med teknisk rådgiver i Rennebu kommune, Terje Daffinrud (pers.med.), 

fortalte han at man per i dag fremholder denne planen som et eksempel innad i kommunen på 

hvordan det ikke skal gjøres. Han fortalte at det i dag blir gjort grundigere forarbeider i 

forbindelse med slike planer i kommunen, med sikte på å unngå at det dukker opp 

uoverensstemmelser i etterkant. 

 

 

5.3. Rettsanvendelsen 

 

Spørsmålet om hvorvidt et jordskiftekrav skal fremmes eller ikke vil alltid være gjenstand for 

vurdering. I tilfellet her må det som alltid foreligge utjenlighet etter jskl. § 1, samt at kravet 

må ligge innenfor rammene til § 2. For at fremming skal finne sted, stilles det også som et 

krav at forholdene må kunne gjøres positivt bedre ved hjelp av ett eller flere av § 2 sine 

virkemidler. Ingen av partene må med andre ord lide tap i forbindelse med saken. I tillegg må 
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§ 3 bokstav a være oppfylt, kostnadene og ulempene ved jordskiftet får ikke bli større enn 

nytten for hver enkelt eiendom som er med. 

 

Jordskiftekravet i saken her ble reist etter jskl. § 2 bokstav c nr. 1 om bruksordning der det 

foreligger et rettslig fellesskap. Spørsmålet som først må vurderes er om det foreligger 

‖utenleg‖ etter § 1, og om forholdene kan gjøres mer ‖tenleg‖ ved hjelp av ett eller flere av 

virkemidlene i § 2. Det er på det rene at forholdene i etterkant av at V4 ble påkoblet 

Svartdalsvegen var både uklare og veldig upraktiske for brukerne av veiene, og dette er nok 

heller ikke positivt i forhold til det videre salget av hyttetomter. Det synes derfor tvilløst at 

vilkårene i § 1 er oppfylt. Kravet ligger klart innenfor § 2 bokstav c nr. 1, det eksisterer 

uklarheter om bruk der det foreligger sambruk mellom eiendommer. 

 

I forhold til jskl. § 3 bokstav a om nytte – kostnad, dreier det seg om økonomiske verdier. 

Ikke alle eiendommer behøver å ha økonomisk vinning, men ingen eiendommer kan komme 

dårligere ut etter jordskiftet enn før. Dette er noe som retten altså må vurdere for hver enkelt 

eiendom, ikke bare ved fremming, men også under sakens gang. For hytteeiendommene sin 

del virker det rimelig å tro at ulempene som følge av bruksordningen har vært små. 

Hytteeierne som ble intervjuet av oss kunne ikke si at saken hadde medført noen voldsom 

nytte heller, men i en § 3 bokstav a – betraktning er det som nevnt nok at kostnader og 

ulemper ikke er større enn nytten. Regnskapet kan med andre ord gå i null uten 

hjemmelsoverskridelse. Det må antas at jordskiftet her har ført til større nytte enn ulempe for 

hytteeiendommene, slik at vilkåret i § 3 bokstav a er oppfylt for deres del. 

 

Grunneiernes eiendommer kan sies å ha lidt et visst tap som følge av at hyttetomtene ble 

tillagt andeler i veilaget, men det virker tvilsomt om dette tapet i rettigheter lar seg verdsette i 

penger. Dette synes snarere å ha teoretisk betydning enn praktisk, og kan neppe være 

utslagsgivende på nytte – kostnadsspørsmålet.  

 

Grunneiernes mulighet til å høste utbytte fra veidriften og PV4 har falt bort som følge av de 

nye bestemmelsene i veivedtektene, og dette har nok ført til et visst tap. På plussiden har man 

imidlertid det faktum at grunneierne, som en følge av jordskiftesakens klargjørende og 

oppryddende effekt, nå kan tilby hyttetomter for salg uten at det oppstår usikkerhet om 

rettsforholdene i forhold til vei. Dette har nok utvilsomt ført til så stor nytteverdier at ingen av 



39 
 

kostnadene eller ulempene kan være i nærheten av å overstige dem. § 3 bokstav a ser derfor ut 

til å være oppfylt ovenfor grunneiernes eiendommer også. 

 

For setereiernes eiendommer virker det i praksis ikke som om jordskiftet har hatt så stor 

betydning, verken i negativ eller positiv retning. Sammenstiller man resultatet etter skiftet 

med situasjonen i forkant, er det uansett lite som skulle tilsi at eiendommen har lidt større tap 

enn nytte. Dermed må § 3 bokstav a anses oppfylt også her. 

 

5.4. Veirett på Svartdalsvegen 

 

I saken ble det underveis uklart hvem som hadde veirett til Svartdalsvegen. Part C mente 

setereierne hadde eiendomsretten til veilegemet. Grunneierne på sin side har eiendomsrett der 

veien ligger. Alle har benyttet veien som om de skulle ha bruksrett til den. 

 

Part C reiste derfor spørsmål om grunneieren hadde anledning til å skille ut nye hyttetomter 

som ville generere mer trafikk på veien. Retten vurderte at dette lå utenfor part C sin 

tålegrense, da det ikke påvirker næringsdriften på setereiendommen. Etter behandling av 

temaet under rettsmøtene ble partene bedt om å legge ned påstander om hvem som har veirett. 

Av bevis for å få avklart spørsmålet ble skjøter med ulikt utformet påtegning om veirett lagt 

frem. I noen av tilfellene var påtegningen noe uklar. Men retten konkluderte med at 

hytteeierne hadde veirett og at de ervervet seg den retten da tomten ble overdratt fra grunneier 

til tomtekjøper. Inkludert i tomteprisen var påkoblingsavgift for veien. I forbindelse med 

intervjuene kom det frem at siden dannelsen av veilaget for Svartdalsvegen på 80-tallet, har 

veilaget på egenhånd krevd inn tilknytningsavgift. Til opplysning så består styret i dette 

veilaget av grunneiere og hytteeierne. Lovligheten rundt innkrevingen av det som her vil være 

en dobbel påkoblingsavgift går vi ikke videre inn på. 

 

Jordskifteretten kom frem til at alle hytteeiendommene langs Svartdalsvegen har veirett på 

den soknende vei og part C kan ikke nekte noen bruksrett. Selv nye hyttetomter har veirett. 

Totalt omfattet dette 63 eiendommer. 
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5.5. Omfanget av saken 

 

Da saken startet, var det grunneierne, setereierne og hytteeierne i Svartdalsvegen som var 

parter. Da jordskifteretten valgte å danne et felles veilag for både Svartdalsvegen og 

Sørøyåsvegen ble alle hytteeierne som benyttet seg av Sørøyåsvegen trukket inn i saken. 

 

En del av disse hytteeierne følte at de var unødvendig blitt trukket med. Mange av disse føler 

at de var fornøyd med situasjonen slik den var og ønsket ikke å bli med i saken. Da det ble 

satt opp en bom på Fjellset-Åsenvegen i tråd med reguleringsplanen, ble noen av de gamle og 

nye hytteeiere som har eiendom innerst tvunget til å benytte seg av Sørøyåsvegen og V3. 

Noen av partene hevder at dette vil være stor økonomisk ulempe for Fjellset-Åsenvegen. 

Grunneierne forklarte at formålet med bommen var å hindre at folk kunne kjøre Fjellset-

Åsenvegen og inn på Sørøyåsvegen gjennom V3 uten å betale avgift.  

 

 
Figur 5: Kart over Sørøyåsen. Viser Fjellset-Åsenvegen i grønt, samt V3 og PV4. 

Kilde: Egen fremstilling på kartgrunnlag fra reguleringsplan anno 2006. 

 

Skiftefeltet er vanligvis avgrenset i samsvar med jordskiftekravet. Jordskifteretten kan sette en 

frist for krav om utvidelse av områdets avgrensing, men dersom gode grunner taler for det, 

kan krav som blir framsatt etter fristen bli tatt til følge, jf. § 25 i jordskifteloven. 

Jordskifteretten bør i samråd med partene prøve å finne en naturlig avgrensning etter terreng 

eller rettslige forhold (Landbruks- og matdepartementet 1991). 
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Da jordskifteretten trakk inn V3 inn i saken, måtte retten vurdere om vilkårene i § 3 bokstav a 

for alle de berørte hytteeiendommene var oppfylt. Når jordskifteretten velger å slå sammen 

Svartdalsvegen veglag og Sørøyåsvegen BA til ett felles veilag, er det logisk at alle som 

benytter seg av veiene og ikke bare noen av brukerne blir med i veilaget. Dette knytter seg 

mye til demokratiske hensyn, da de alle vil bidra like mye for å dekke vedlikeholdskostnadene 

av veisystemet. Veilaget jordskifteretten har utarbeidet er av dynamisk art, hvor nye 

hytteeiere som vil benytte seg av veisystemet også vil få en andel i veilaget.  

 

PV4 er den første felles parkeringsplassen i området. Tidligere har det ikke vært noe helårlig 

parkeringstilbud i området. Grunneierne uttrykte at de kunne ønske at parkeringsplassen ikke 

ble en del av veilaget. Grunneierne føler at disposisjonsretten over eiendommen er blitt tatt 

ifra dem til fordel for hytteeierne. Da det nye veinettet ble bygget med parkeringsplassen PV4 

ga dette grunneierne mulighet til å selge flere hytteeiendommer. I dag er det blitt mer vanlig 

med helårlig parkeringsmulighet i nærheten av hyttetomter. Det er sannsynlig at 

parkeringsplassen gjør hytteområdet mer attraktivt i seg selv med mulighet for å parkere på 

PV4. 

 

Grunneierne hevder at planen var å få inn inntekter fra dagsturister fra skigåere og besøkende 

til Svartdalssætrene. En løsning kunne vært at grunneierne beholdt disposisjonsretten over 

parkeringsplassen PV4, mens veilaget disponerer veiene. I følge jordskifteoverdommer 

Magne Reiten praktiseres det forskjellig fra de ulike sakene om parkeringsplass skal være 

med. I dette tilfellet kunne begge løsninger blitt valgt.  

 

Etter samtale med grunneierne kommer det frem at dersom PV4 ikke hadde blitt tatt med i det 

nye veilaget, men fortsatt vært i disposisjonsrett hos grunneierne, ville grunneierne på sin side 

være mer tilfreds med utfallet av saken og det ville kanskje ikke blitt noen anke.  

 

Slik vi ser det, må tanken til grunneierne være at parkeringsplassen skulle være helårlig 

parkeringstilbud for hytteeierne, da parkeringsplassen ligger midt i hytteområdet. Eventuelle 

inntekter fra dagsturister skulle hjelpe til med vedlikeholdskostnader og brøytekostnader.  

 

I jordskifteloven § 35 bokstav j, står det at regler om bruk kan gå ut på å fastsette regler for 

drift og vedlikehold av veger, parkeringsplasser, lekeplasser, grøntområde mv.  Også i 

veglovens § 55 femte ledd om private veier, finner vi eksempler på hva et veilag kan treffe 
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avgjørelser om. Parkeringsplasser er ett av eksemplene. For øvrig kan det nevnes at begrepet 

‖veg‖ i vegloven skal tolkes analogisk, jf. § 1. I § 1 andre ledd er det listet opp eksempler på 

hva som også går under begrepet ‖veg‖. Kaier, bruer og parkeringsplasser er noen av dem. Vi 

kan altså tydelig se i vegloven at parkeringsplass er en naturlig del av veisystemet, noe som 

nok tilsier at det er naturlig at samme veilag disponerer over veinettet og parkeringsplassen. 

Det kan også legges til at grunneierne også er medlemmer i det nye veilaget og kan være med 

å bestemme over parkeringsplassen. I tillegg skal det velges to grunneiere til styret i det nye 

veilaget.  

 

Jordskifterettens løsning om at parkeringsplassen blir en del av veilaget, er rimelig ut fra de 

reelle hensyn da medlemmene i veilaget kommer til å gjøre mesteparten av bruken og de er 

med på å betale vedlikeholdskostnadene og kostnadene for brøyting.  

 

5.6. Prosessen 
 
 

5.6.1. Partenes medvirkning 

Etter intervjuene med partene måtte vi undersøke dette med hvordan prosessen i saken hadde 

foregått. Mange av partene følte at hele prosessen var veldig uoversiktlig og de er spesielt 

misfornøyd med muligheten de fikk til å fremstille sin sak.  

 

Part C er for eksempel misfornøyd med muligheten partene fikk til å uttale seg. C føler at han 

ikke er blitt hørt og det har vært vondt i en sak som dette. Han fortalte også at han mest 

sannsynlig hadde akseptert dommen i saken, dersom han hadde sittet igjen med følelsen av å 

ha blitt hørt og at hans utsagn betydde noe. Slik han føler det nå, har han ikke blitt tatt hensyn 

til i det hele tatt. 

 

Ut fra det vi kan se ut fra rettsboka, ser det ut som om alle partene har fått muligheten til å 

uttale seg, inkludert C: 

 

 Første rettsmøte i saken ble holdt 17.08.07. På dette møtet skulle man klarlegge 

problemet som kravet omfattet, avklare parts- og rettighetsforhold og se på fremming 
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av saken. Ut fra det vi ser i rettsboka, fikk partene A, B, C og E ordet og forklarte seg 

om saken. D var på dette tidspunkt ikke part i saken. 

 

 Neste rettsmøte med parter tilstede var 08.11.07 og her var det gjennomgang av 

forslag til vedtekter for Sørøyås-Svartdalsvegen. Her var partene A, B, C og E tilstede 

og hadde mulighet til å uttale seg. 

 

 26.02.08 var det tid for neste rettsmøte, der avgrensning av veilagets geografiske 

ansvarsområde og gjennomgang av forslag til vedtektene skulle diskuteres. Partene A, 

B, C og D var tilstede. Partene fikk anledning til å komme med sine merknader. 

 

 Hovedforhandling i tvist om veirett til Svartdalsvegen ble gjennomført 18.08.09 på 

Rennebu samfunnshus. Her var partene A, B, C og E tilstede. De fikk også her uttalt 

seg og lagt ned påstander. 

 
Vårt inntrykk av saken etter å ha lest rettsboka, er at prosessen har vært ryddig og oversiktlig. 

Hver part har fått ordet etter tur og fått uttalt seg, men likevel føler ikke partene seg hørt. Det 

som kunne vært nøkkelen til en tilfredsstillende prosess, er bedre kommunikasjon. Det er nok 

her mye ligger. Selv om jordskiftedommeren føler at partene har fått god mulighet til å uttale 

seg, føler ikke partene det slik. Det er nettopp her utfordringen ligger.  

 
5.6.2. Veiledning og informasjon 

Partene nevnte også under intervjuene at de har savnet informasjon underveis, både om det 

som skjer og det som skal skje framover. Flere av partene hadde ikke erfaring med 

jordskifteretten fra tidligere og visste dermed lite om hvordan ting foregikk og hva de hadde 

kompetanse til. Partene mente at også i denne sammenhengen kunne informasjonen vært 

bedre. 

 
Veiledning og informasjon i saken har stort sett foregått muntlig i rettsmøtene. Partene har 

også fått tilsendt kopi av dokumenter i saken. Etter hvert ble flere av partene representert ved 

prosessfullmektig og fikk dermed veiledning gjennom disse. Ut fra dette ser det ut som om 

veiledningen og informasjonen til partene har vært tilfredsstillende og dette inntrykket sitter 

også jordskiftedommeren igjen med etter saken. 

 



44 
 

Likevel syns partene at informasjonen og veiledningen ikke har vært god nok.  Spørsmålet 

man da må stille seg er hva man kunne gjort annerledes for og tilfredsstille partene. At parter 

har fått tilsendt dokumenter i forbindelse med saken og fått informasjon på denne måten, er en 

innarbeidet rutine i jordskifteretten og ikke har så stort forbedringspotensiale. Ang. veiledning 

har retten oppfylt kravet i tvl. § 11-5 om veiledningsplikt. Domstolen skal være forsiktige 

med å gå for langt i sin veiledningsplikt, slik at det ikke strider med paragrafens syvende ledd 

―at veiledningen ikke må gis på en måte som svekker tilliten til rettens upartiskhet‖. Det kan 

være en hårfin grense mellom den veiledning som blir gitt partene, og rådgivning man ikke 

skal yte. Retten har holdt seg innenfor de rammer den er bundet av. Det som kan vurderes er 

om veiledningen og informasjonen i rettsmøte kunne vært gjort grundigere og eventuelt på en 

annen måte en det som ble gjort. 

 
5.6.3. Saksbehandlingstiden 

Saken ble påbegynt hos Sør-Trøndelag jordskifterett 17.08.07 og avsluttet der 05.10.09. I 

Frostating jordskifteoverrett ble saken påbegynt 15.06.10 og avsluttet 22.10.10. Saken ligger 

nå til behandling hos Eidsivating lagmannsrett. 

 

At det tok litt over to år på å få en avgjørelse i jordskifteretten føler vi er rimelig. Som nevnt i 

kap. 2.4 er det viktig at saksbehandlingstiden ikke er for lang slik at partene går lei, men 

heller ikke for rask slik at partene ikke føler at saken er godt nok belyst eller at de føler at de 

ikke har blitt hørt. Partene vi intervjuet sa at de trodde at de ikke hadde følt seg mer hørt hvis 

saksbehandlingen hadde gått over lengre tid. Det kunne selvsagt vurderes om hva som kunne 

blitt gjort annerledes for å gjøre saksbehandlingstiden kortere, men i denne saken ser vi ikke 

det som hensiktsmessig.  
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Kap. 6 Avsluttende refleksjoner 

 

6.1. Innledning 

 

Etter å ha arbeidet med denne saken, har detaljer kommet frem som kanskje kunne løst den 

pågående tvisten som er i dag. Partene som vi har intervjuet har hatt forslag til endringer som 

ville gjort at de lettere kunne akseptert løsningen og blitt fornøyde. Forslagene til hva som 

kunne vært gjort annerledes stammer helt tilbake fra reguleringsarbeidet og gjennom hele 

prosessen i rettsapparatet. Utfordringen for jordskifteretten er at det er flere enn en part og 

man kan ikke ta hensyn til alle sine ønsker. Da ville det bli umulig å komme til en slutning 

dersom partene har motstridende ønsker, noe de har i denne saken. På bakgrunn av vår 

intervjurunde og grunnlaget for slutningen hos jordskifteretten har vi kommet frem til tre 

punkter som muligens kunne vært gjort annerledes. Disse vil vi ta opp i 6.2., 6.3. og 6.4., for 

så under 6.5. å komme med en avsluttende konklusjon på vår problemstilling. Helt til slutt vil 

vi i 6.5. kort oppsummere hvilket utbytte vi føler vi har hatt av arbeidet med denne rapporten. 

 

 

6.2. Reguleringsarbeidet 

 

Det kan se ut til at man gikk for raskt frem i reguleringsfasen. Kommunen har selv poengtert 

at man skulle lagt mer opp til å få avklart de privatrettslige spørsmålene på dette tidlige 

stadiet. Kanskje kunne mulige problemer da vært avdekket og løst før veibygging ble 

igangsatt. Vi har også sett for oss alternative måter å regulere veisystemene på, rent fysisk. 

For å ha unngått jordskiftesaken i sin helhet kunne man i reguleringsplanen, slik vi ser det, 

vurdert å droppe påkoblingen til Svartdalsvegen, og heller latt det være to separate veilag. 

Ideen om å slå sammen veilagene så nok i utgangspunktet god ut, men med såpass forskjellige 

meninger om hvordan et veilag skal driftes som man her har hatt, virker det vanskelig å finne 

en felles løsning som alle kan godta. Ved å bygge Sørøyåsvegen for seg, uten å koble seg inn 

på Svartdalsvegen kunne grunneierne, etter vårt syn, fortsatt imøtekommet behovet for 

hytteadkomst. Svartdalsvegen kunne samtidig blitt utvidet slik at trafikken her kunne pågått 

som før, i tillegg til at nye hytteeiere kunne kjøpt seg inn siden. Samtidig kunne man som en 

følge av dette latt være å regulere inn bom på Svartdalsvegen. 
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Heller ikke påkoblingen Sørøyåsvegen – V3 – Fjellset – Åsenvegen har skjedd uten 

problemer. Selv om Fjellset – Åsenvegen ikke ble tatt inn i skifteplanen har reduksjonen i 

trafikk, og dermed bominntekter på veien som følge av påkoblingen, ført til tap for veilaget 

her. Ettersom V3 alt var kjørbar da Sørøyåsvegen ble tegnet inn, kan det neppe ha vært noe 

alternativ å bygge Sørøyåsvegen uten å koble den på V3, og dermed Fjellset – Åsenvegen. 

Som en følge av dette hadde man da bare hatt en mulighet til å unngå konflikt i sin helhet, slik 

vi ser det. Dersom grunneierne i stedet for å bygge Sørøyåsvegen hadde gått inn med midler 

for å ruste opp både Svartdalsvegen og Fjellset – Åsenvegen kunne begge veilagene drevet 

som før uten noen form for innblanding fra et tredje veilag. I stedet for PV4 kunne man hatt to 

mindre parkeringer, en for hvert veisystem. Vi antar at siden begge veilagene har fungert hver 

for seg såpass godt så lenge, ville en videreføring og oppgradering av de gamle systemene 

vært en forsvarlig løsning, som er holdbar også inn i fremtiden. 

 

 

6.3. Vedtektene 

 

Vedtektene har det vært uenighet om mellom grupperingene ―gamle hytteeiere‖ og 

―grunneiere‖. Vi har via våre intervjuer gått igjennom vedtektene. Tidlig i intervjurunden ble 

det klart at grunneierne har følt at de mister råderetten for det de ser på som sin eiendom. 

Grunneierne har anket saken til overretten og videre til lagmannsretten på grunn av dette. 

 

Vi har gått igjennom vedtektene for å finne ut om man her kunne gjort endringer som kanskje 

hadde gjort at dommen fra jordskifteretten ikke ble anket. Vi kan ikke si med sikkerhet at våre 

endringer nedenfor ville utgjort noen positiv forskjell, men det er likevel interessant å 

reflektere over noen mulige endringer. 

 

Et forslag til endring i vedtektene vil være styresammensetningen. I vedtektene fra 

jordskifteretten består styret i veilaget av fem personer. Henholdsvis, to grunneiere, to 

hytteeiere og en setereier. Denne sammensetningen har vi tidligere omtalt og poengtert at 

både hytteeierne og grunneierne oppfatter som en skjev fordeling i forhold til interesser, mens 

det for setereieren føles at han havner mellom to stoler og er redd for å ta parti.  
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Det første vi tenkte var å endre styresammensetningen i vedtektene. Vi så for oss et styre 

bestående av seks personer. Henholdsvis tre grunneiere, to hytteeiere og en setereier med et 

krav om 2/3 flertall i avgjørelser som går på endringer i vedtektene eller andre større 

endringer for veilaget/veinettet. Med seks personer i styret er det potensielt fare for at det 

gjentatte ganger blir uavgjort i avstemminger, og styret virker mot sin hensikt. Det kunne 

derfor være en idé at styret velger en leder som får to stemmer, men jf. vegloven § 55 skal alle 

medlemmene i styret ha en stemme når det ikke er grunn til noe annet. Denne 

sammensetningen ville gitt grunneierne en forsterket trygghet, som de med dagens løsning 

sier de ikke har. Trygghet i den form at de ikke er representert i mindretall. De ville likefullt 

være avhengige av å få med minst ett medlem til av styret på sine beslutninger for å få 

gjennomslag. Med en slik styresammensetning antar vi at det ikke hadde blitt aktuelt for noen 

å anke. 

 

For at styret skal kunne fungere optimalt bør nok likevel ikke styresammensetningen bestå av 

seks personer, med den fare dette utgjør for gjentakende stagnering ved avgjørelser som skal 

fattes av styret. Ved å bevege seg mot syv personer, blir konflikten rundt sammensetningen 

lik som ved fem personer. Endring til syv personer hadde vanskelig hindret en anke, da det 

medfører samme problematikk. 

 

Det vi har sett på her er kun hvordan man kunne unngått anke. I jordskiftesammenheng er det 

i alt det vesentlige eiendommen og ikke eieren som skal vurderes, man må altså ta i 

betraktning at stadig nye eiere kommer til å bruke det systemet retten legger opp til. Da er det 

kanskje løsningen jordskifteretten allerede har kommet frem til som er den mest fornuftige, 

ettersom den ikke henger seg for mye fast i de nåværende eiernes personlige meninger. 

 

 

6.4. Prosessen 

 

Flere av partene vi intervjuet var misfornøyd med prosessen i denne saken. De følte de ikke 

ble hørt og at de ikke fikk muligheten til å fremstille saken sin på en ordentlig måte. Ut fra 

rettsboka har vi sett at alle partene fikk muligheten til å uttale seg og komme med merknader, 

så det tyder på at alle sider i saken er blitt hørt. Dette er også jordskiftedommer Oda Buhaug 

sin oppfatning. Det som kunne vært gjort annerledes i denne saken, er bedre kommunikasjon 
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mellom jordskifteretten og partene. Det er ikke mye som skal til fra jordskifterettens side for 

at partene hadde følt seg hørt, så vi mener at det kunne vært lagt ned en ekstra innsats her. 

 

Informasjonen i saken mener vi har vært god. Partene har fått tilsendt dokumenter i saken, så 

her er det ikke så mye som kan forbedres. Veiledningen og informasjonen i rettsmøte er 

derimot noe som har forbedringspotensiale. Partene nevnte jo blant annet at de savnet 

informasjon underveis, både om hva som skjer og hva som skal skje fremover. Ved å 

informere grundigere om prosessen, jordskifterettens kompetanse osv. kunne man ha løst 

utfordringen med å tilfredsstille partenes behov. 

 

Saksbehandlingen i denne saken tok litt over 2 år og det mener vi er hensiktsmessig. En sak 

som dette er svært omfattende, så vi mener at det er rimelig at det tar så lang tid. Som tidligere 

nevnt, må man være forsiktig med at det ikke er for rask avvikling i saken, slik at partene ikke 

føler seg hørt eller at de føler at saken ikke er godt nok belyst. 

 

 

6.5. Konklusjon 

 

Gjennom vårt arbeid har vi høstet mye informasjon om saken, og har på det grunnlag dannet 

oss et inntrykk av hvilke problemer som har oppstått, og hvordan de kunne vært løst. Saken 

har hatt større kompleksitet enn først antatt, så det virker både vanskelig og uhensiktsmessig å 

trekke bastante konklusjoner. 

 

Vår problemstilling har vært: 

 

Å belyse jordskiftesaken “Svartdalsvegen”, med særlig henblikk på 

a) Hvorfor oppsto det konflikt? Kunne noe vært gjort annerledes? 

b) Hvilken organisering av veilag kunne fungert best? Ett eller flere lag? Hvilken 

styresammensetning bør man ha? 

c) Hvordan var prosessen i jordskiftesaken? Er partene fornøyd med gangen i saken? Kunne noe 

eventuelt vært gjort annerledes? 
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Våre svar på dette, ut i fra presentasjonen og drøftingen i de foregående kapitler, er i korte 

trekk at: 

 

Konflikt oppsto først og fremst på grunn av at man forsøkte å forene flere ulike veilag med 

motstridende interesser. På reguleringsstadiet kunne man ha brukt mer tid på å kartlegge disse 

interessene og forsøkt å finne løsninger som ikke gikk på tvers av dem, eksempelvis 

oppgradering av det eksisterende veinettet i stedet for bygging av Sørøyåsvegen. Underveis i 

jordskiftesaken kunne man kanskje vurdert å utelate PV4 fra skiftefeltet for å gjøre resultatet 

mer akseptabelt for grunneiersiden. 

 

Vårt inntrykk er at jordskifteretten og jordskifteoverrettens syn på lagsinndeling og 

styresammensetning likevel er det mest hensiktsmessige, gitt det spillerom retten har hatt i 

saken, og kan vanskelig tenke oss at flere veilag vil fungere bedre enn ett når veiene først 

henger fysisk sammen. 

 

Når det gjelder prosessen og partenes medvirkning mener vi at bedre kommunikasjon mellom 

jordskifteretten og partene kunne tilfredsstilt partene. Det er ikke mye som skal til fra 

jordskifterettens side, som kan ha stor betydning på holdningen til partene. I forbindelse med 

veiledning og informasjon underveis i prosessen mener vi at ved å informere mer om hva som 

skjer til en hver tid, hva som skal skje og veilede partene gjennom prosessen, kunne ha 

tilfredsstilt behovene til partene og gjort de fornøyd. At saksbehandlingen hos jordskifteretten 

har tatt litt over to år, mener vi er hensiktsmessig med tanke på at saken har vært svært 

omfattende både med hensyn til antall parter og tema som retten har behandlet.  

 

 

6.6. Vårt utbytte av arbeidet 

 

Gjennom arbeidet med denne rapporten har vi fått anledning til å se nærmere på en 

jordskiftesak fra virkeligheten. Dette har gitt oss mulighet til å komme i direkte kontakt med 

nøkkelpersoner i saken, deriblant et utvalg involverte parter, for å høre deres syn på det som 

har hendt så langt. Denne muligheten til å snakke med folk tilknyttet saken har etter vårt syn 

vært veldig interessant, og har gitt en annerledes type erfaringer enn de man kan hente i 

litteratur og undervisning. 
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Hovedinntrykket vi sitter igjen med er at jordskifteretten i sitt arbeid ikke bare må forholde 

seg til spørsmål av rent juridisk art, men også mer subjektive ting. Det å kunne forstå 

mennesker og være i stand til å sette seg inn i deres synspunkter virker avgjørende for å oppnå 

gode resultater. Evnen til å kunne sette slike synspunkter inn i en helhet og luke vekk det som 

er mindre relevant, synes også å være av stor betydning. 

 

Vi har videre hatt anledning til å lære mye nyttig også om mer praktiske ting, eksempelvis 

hvordan et veilag kan organiseres, hvordan et skiftefelt kan avgrenses, hvilken rolle 

reguleringsmyndigheten kan ha, selve saksgangen i et jordskifte, og hvilke lovbestemmelser 

som er mest aktuelle i saker som denne. 

 

Arbeidet har også gitt noen gode erfaringer i forhold til rapportskriving og gruppearbeid 

generelt, kanskje særlig med tanke på innhenting av relevant informasjon, som her i stor grad 

har vært intervjubasert. Vi har i den forbindelse også fått øvelse i å tenke kritisk i forhold til 

hvilken informasjon som skal anses relevant i forhold til en problemstilling. 
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Vedlegg 2: Brev til partene 
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Vedlegg 3: Retningslinjer for intervju med partene 
 

 
 
- I henhold til etiske retningslinjer må det samtykkes fra partene om at intervjuet tas opp på 

bånd for videre bearbeidelse. 

- Vi vil under intervjuene forholde oss nøytrale til saken og ikke diskutere med partene. 

- Vi ønsker primært at intervjuet skal være åpent slik at respondenten forteller relativt fritt om 

sin egen oppfatning og sine egne tanker om jordskiftesaken. Målsettingen er å forsøke å få 

frem informasjon og forklaringsvariabler vi ikke har tenkt på. 

- Vi vil forsøke å få respondentens tanker om både individuelle og strukturelle forhold som 

kan være av betydning for problemstillingen i rapporten. Vi ønsker å dreie samtalen inn på 

følgende hovedtemaer: 

 

• Tidsbruk 

• Rettens håndtering av saken 

• Har respondenten hatt noen gevinst av skiftet 

• Respondentens syn på dommens slutning 

• Respondentens syn på mulige løsninger 

 

Vi ønsker å åpne opp for å ta tak i det respondenten sier. Men, dersom respondenten er lite 

villig til å meddele seg, eller ikke ser ut til å ville berøre noen av de temaene vi har tenkt 

gjennom på forhånd, så vil vi forsøke å dreie samtalen mot et mer strukturert intervju. Da vil 

vi gå innom hovedtemaene, men stille litt mer spørsmål aktivt til respondenten. 
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Vedlegg 6: Slutningen fra jordskifteoverretten 
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1. Innledning 

1.1 Tema 

Temaet for dette arbeidet er en konkret jordskiftesak, og vi har i denne rapporten tatt for oss 

jordskiftesaken ”Midtre Orkland” fra Sør-Trøndelag jordskifterett. Dette er en sak som 

omhandler bruksordning for organisering av beite, og sams tiltak med gjerdeinvestering.  

Bruksordningssaker er i sterk økning med en nesten dobling av avsluttede saker fra 2001 til 

20101. Dette understreker temaets aktualitet. Den påfølgende rapporten er utarbeidet ved 

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) i emnet EIE304. Jordskiftesaken ”Midtre 

Orkland” ble i 1998 fremmet for Sør-Trøndelag jordskifterett. Saken ble krevd av 17 

rekvirenter, og involverte totalt 42 grunneiere og rettighetshavere. Det ble tidlig i prosessen 

klart at partene delte seg i tre grupperinger. En gruppe positiv til jordskiftesaken, en 

fullstendig imot og en gruppering som så synspunktene fra begge leirene. Jordskifteretten 

vurderte de materielle og prosessuelle vilkårene, og endte med å etablere bruksordning for 

felles beite med sams tiltak (gjerdeinvestering). Dette ble organisert gjennom to lag; et 

beiteeierlag og et beitedriftslag. Beiteeierlaget omfattet alle grunneiere/beiterettighetshavere 

innenfor skiftefeltet. I beitedriftslaget var medlemskap frivillig og omfattet derfor bare de som 

faktisk skulle bruke beite. Beiteeierlaget mottar leie fra beitedriftslaget, mens beitedriftslaget 

sto for gjerdeinvesteringen. Jordskifterettens avgjørelse ble anket til jordskifteoverretten og 

deretter Lagmannsretten. Frostating lagmannsrett stadfestet jordskifterettens avgjørelse i dom 

2003. 

 

Figur 1: Kart som beskriver hvor i landet skiftefeltet ligger. 

                                                           
1 http://www.domstol.no/upload/DA/Internett/da.no/Statistikk/Samlestatistikk%20jsr%202001-2010.pdf 
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1.2 Problemstilling 

Vi har på bakgrunn av saksdokumentene utarbeidet følgende hovedproblemstilling: 

Hvordan har lagene som er etablert i saken fungert i praksis, og i forhold tilpartenes 

forventninger? 

- Hvordan har lagene fungert i praksis i forhold til vedtektene vedtatt av jordskifterette? 

- Hvilke konflikter har oppstått og hvordan ble disse håndtert? 

Overnevnte problemstilling skal belyse situasjonen nå over 8 år etter saken ble endelig 

avsluttet. Målet er å finne ut om jordskifteretten utformet en hensiktsmessig lagorganisering.  

I prosessen med å finne tema og problemstilling var vi innom andre alternativer til 

problemstillinger. Vi valgte ikke å gå inn i den konkrete drøftingen rundt tap nytte i saken. Vi 

fikk tilgang til regnskapet til beitelaget kunne gått detaljert inn hvilken nytte og kostnad hver 

enkelt part i beitelaget hadde hatt. Dette hadde vært en interessant problemstilling å drøfte. Vi 

valgte heller å gå inn i problematikken rundt driften av lagene. 

1.3 Fremgangsmåte 

Noen av partene som saken omhandelt var på forhånd informert om at vi kom til å ta kontakt 

for å få deres syn på saken.(Vedlegg 1) Vi møtte syv av disse i løpet av uka vi var i 

Trøndelag. Utenom de som var informert på forhånd hadde vi et telefonintervju med en 

beiteleier. Vi har brukt kvalitativ metode i intervjuene for å skape en fri samtalestruktur om 

emnet. Dette gir intervjuobjektet mulighet til å snakke fritt, noe som kan resultere i verdifull 

informasjon. Vi kontaktet først intervjuobjektene på telefon og deretter reiste vi ut til planlagt 

møtepunkt. Disse møtepunktene var hjemme hos dem, på deres arbeidsplasser og utenfor en 

butikk i Svorkmo. Ett av intervjuene ble gjort per telefon. Intervjuobjektene bestod av 6 

grunneiere, 1 rettighetshaver og 1 leietager.  Det ble utarbeidet følgende 

kjernespørsmål/intervjuguide for å sikre svar mot problemstillingen: 

• Hvordan var eigendomsstrukturen før bruksordningen? 

• Hvordan har lagene fungert i praksis? 

• Hvilke forventninger hadde partene til lagene og bruksordningen? 

Selve intervjuene fungerte veldig godt. Vi kom godt i gang med samtalene og alle spørsmål 

ble grundig besvart. Intervjuene har blitt gjort med hensyn på å få med ett bredt spekter av 

meninger fra sakens tre tidligere nevnte grupperinger. Videre er rapporten skrevet med hensyn 
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på etterprøvbarhet. Dette betyr at det skal være mulig å gå inn i våre kilder og prøve våre 

slutninger. Dette er i tråd med tradisjonell vitenskapelig metode. 

1.4 Rapportens videre oppbygging  

 Rapporten begynner med en teoretisk del i kapitel 2. Her tar vi for oss det institusjonelle 

regelverket knyttet til bruksordning og sams tiltak. I kapitel 3 følger en grundig presentasjon 

av Midtre Orkland saken med påfølgende drøfting. Kapittel 4 består av konklusjon og 

avsluttende refleksjoner.    
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2. Teori 

2.1 Bruksordning 

Bruksordning er regulert i jskl. § 2 c og faller under de rettsendrende sakstypene. 

Bruksordning kan etter § 2 c nr.1 kreves for områder som ligger i sambruk. § 2 c nr. 2 åpner 

også for bruksordning der det ikke forekommer sambruk. Sistnevnte er en unntaksregel der 

det kreves ”særlige grunner” for at saken kan fremmes. Særlige grunner vurderes 

hovedsakelig etter utjenlige eiendomsforhold men også andre særlige forhold etter 

paragrafens ordlyd. § 2 c nr. 2 ble i 1999 endret fra ”der jordskifteretten finner 

eiendomsforholdene særs vanskelig” til ”særlige grunner”. Denne endringen ble gjort for at 

fokuset ikke kun skulle ligge på eiendomsforholdene. Jordskiftesaken ”Midtre Orkland” ble 

krevd i 1998, og dermed på bakgrunn av paragrafen før lovendringen.2    

Bruksordning betyr enkelt sagt at retten utformer ett reglesett for felles bruk der eiendommer 

ligger i sambruk eller der utjenlige eiendomsforhold gjør det vanskelig ”å nytte” området. 

Jordskifteretten står fritt til å etablere ordning, så lenge ordningen kan anses som mest 

tjenelig. Dette er hjemlet i jskl.§ 34. Videre er regler om innholdet i bruksordningene regulert 

i jskl. § 35.    

2.2 Sams tiltak 

Sams tiltak innebærer felles investering i jordskiftefeltet og er hjemlet i jskl. § 2 e. 

Bruksordning og sams tiltak henger ofte sammen fordi en felles investering ofte trenger 

ordning av bruken gjennom etablering av regelsett. Forskjellen er at sams tiltak omhandler en 

investering for felles bruk. Dette kan være adkomstvei, beitegjerder o.l. Saker om 

bruksordning og sams tiltak krever ofte en rettsutgreiing etter jskl. § 88 a. Rettsutgreiingen 

skal kartlegge hvem som har rettigheter i feltet før ordning og investering fastsettes.     

 

 

 

 

                                                           
2 Rettsboka ”Midtre Orkland” 
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2.3 Vilkår for jordskifte 

Det er tre materielle vilkår som må oppfylles før en jordskiftesak kan fremmes. Med 

jordskiftesak siktes det her til de rettsendrende sakene. Forholdene på en eller flere 

eiendommer må være utjenlig etter jskl. § 1. Med dette menes at utnyttingen kan regnes 

utjenelig i forhold til hva en normal forstandig grunneier vil gjøre. Dette er både sett i forhold 

til dagens utnytting med de faktiske forholdene i området, samt mulig fremtidig driftsendring. 

Her gjøres det en objektiv vurdering hvordan en normalisert eier ville tilpasset seg, også med 

hensyn til påregnelig fremtidig bruk.  

Det andre vilkåret er at jordskifteretten må ha virkemidler som kan reparere den utjenelige 

situasjonen. Minst ett av virkemidlene i § 2 må kunne brukes for å gjøre forholdene bedre.3  

Vilkår nummer tre for å gjennomføre en jordskiftesak er at ingen av partene skal lide tap etter 

jskl. § 3 a. Dette er en individuell vurdering for hver enkelt eiendom, og betyr i praksis at 

ulempene og kostnadene ved jordskifte ikke skal overskride nytten. Denne garantien mot tap 

gjelder alle § 2 saker, med unntak av bestemmelsen (h og i) om urbant jordskifte hvor det 

stilles krav til skiftenytte for den enkelte eiendom.  

2.4 Bruksordning av beite med sams tiltak gjennom gjerdehold 

En bruksordningssak § 2 c som omhandler beiterett vil ofte kreve et rettsfastsettende vedtak 

som en del av saken. Dette er fordi det ofte er usikkerhet rundt hvem som har rettigheter til 

beitebruken. Det utføres da en rettsutgreiing for å etablere partsgrunnlaget for etablering av 

beiterettsordning. Hjemmelen for dette rettsfastsettende vedtaket finnes i jskl. § 88 jf. § 16 

annet ledd, og fungerer som avklaring av sakens underliggende rettsforhold. 

Jordskifteretten vil vurdere om de materielle vilkårene er oppfylt for å fremme saken. I 

forhold til bruksordning av beite vil retten legge vekt på eiendomsforholdene i området for å 

vurdere om kravet til utjenlige eiendomsforhold er oppfylt. Dette går først og fremst på 

teigformer med plassering, samt andre mulige beiteløsninger. Teigformene til gårdene kan 

være så uhensiktsmessig utformet at det i praksis er umulig å holde dyrene på sin eiendom, 

herunder bevare vokterplikten etter beiteloven som vi kommer tilbake til. Dette taler også for 

gjerdeinvestering. Andre beiteløsninger kan være muligheten for individuelt beite eller andre 

hensiktsmessige beiteområder det er mulig å leie seg inn i. Sistnevnte går først og fremst på 

en beliggenhet og transportvurdering. Tapsprinsippet vurderes ut i fra den enkeltes nytte av 

                                                           
3 Øyvind Ravnå. Perspektiver på jordskifte. Gyldendal norsk forlag AS  2009 



9 
 

beiteordningen. Viktige momenter i denne vurderingen er faktisk individuell nytte av beite 

gjennom dyrehold og eventuell utleiemulighet av beiteretten. Nytten av beiteretten kan også 

sees gjennom mulig fremtidig dyrehold. Vurderingen er her objektiv knyttet opp mot hva som 

er hensiktsmessig for eiendommen. Disse punktene blir veid opp mot individuelle ulemper 

knyttet til beiteordningen.4  

Ved bruksordning av beite vil det i tillegg ofte forekomme en gjerdeinvestering. Dette faller 

inn under jskl. § 2 e sams tiltak. Vurderingen av tapsprinsippet blir da mer komplisert utover 

den enkeltes nytte med beite, og omfatter da i tillegg kostnaden ved opprettelse og 

vedlikehold av gjerde. Selv om investeringen medfører en kostnad, vil det være mulig å søke 

tilskudd gjennom ordningen OBB som står for organisert beitebruk. Det finnes tre ulike 

tilskuddsformer innen for OBB5: 

• Tilskudd per dyr 

• Investeringstilskudd  

• Tilskudd i områder med store tap 

Målet med tilskudd er å bidra til å skape en mer rasjonell drift i laget, samt hindre tap av dyr.  

Organisering av lag med fastsatt regelverk er hensiktsmessig gjennom felles sanking, 

investeringer, vedlikehold og bruk av beitehytter m.m.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Rettsbok jordskiftesaken ”Midtre Orkland” sak 44/1998 side 13 – 16 

5 Masteroppgave ”Rettsforhold ved beite i utmark, problemer og muligheter” Grønning og Haug 2006  
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2.4.1 Andre institusjonelle rammevilkår 

I tillegg til jordskifteloven finnes det andre institusjonelle rammevilkår som legger føringer 

for gjerdeinvesteringer og gjerdehold. Det følger av gjerdeloven § 7 1.ledd at det kan kreves 

gjerdehold av nabo der gjerde er til nytte for begge, og samlet nytte overstiger samlet kostnad. 

Denne paragrafen åpner for pålagt gjerdehold og skjønnsmessig vurdering av gjerdenytte for 

den enkelte part. Dette grunnet mangel på nyttevurderingsmomenter i paragrafen, samt at 

vurderingen ikke kun skal gjøres etter økonomiske målbare kriterier.6 Gjerdeloven bygger på 

denne måten opp under jordskifterettens adgang til vurdering av gjerdenytte etter skjønn i 

forbindelse med opprettelse av ett felles utmarksbeite. Videre kan vokterplikten av beiteloven 

1961 nevnes som ett motstykke til gjerdeplikten i gjerdeloven. Vokterplikten går ut på at 

innehaveren av dyr har plikt til å føre tilsyn med dyrene sine, og passe på at de ikke oppholder 

seg på annen manns eiendom. Skader på annen manns eiendom grunnet brudd på 

vokterplikten skal erstattes.7  

 

 

2.5 Lagorganisering 

Organisering av beitebruksordning kan gjøres ved at jordskifteretten oppretter to lag med 

tilhørende vedtekter. Ett beiteeierlag og ett beitedriftslag. Beiteierlaget omfatter alle partene 

med fastsatt beiterett (tvungen medlemskap), mens beitedriftslaget skal omfatte de som vil 

utøve beiteretten (frivilllig medlemskap). Beiteeierlaget mottar leie av beitedriftslaget, mens 

beitedriftslaget står for eventuell gjerdeinvestering.  

Medlemskap i beitedriftslaget er frivillig, og dertil frivillig å være med på investeringen. 

Jordskifteretten har nemlig ikke hjemmel til å pålegge partene å være med i lag som medfører 

en økonomisk risiko. Det følger av § 34 b. Derfor skal eierlaget som jordskifteretten pålegger 

grunneierne ikke drives som en økonomisk virksomhet etter definisjonen i selskapsloven § 1-

1 (1). 8 Eierlagets karakter og i forhold til selskapsretten ble vurdert av en arbeidsgruppe 

nedsatt av Landbruks- og matdepartementet 1999 kalt ”Organisering og registrering av lag 

stiftet ved jordskifte”. Arbeidsgruppen formulerer eierlagets virksomhet på følgende måte:  

 

                                                           
6 Lista jordskifterett Sak nr. 6/1999 – Årikstad 
7
 Masteroppgave ”Rettsforhold ved beite i utmark, problemer og muligheter” Grønning og Haug 2006 

8 Masteroppgave UMB 2011, ”Resultatstudier av bruksordning ved jordskifte”, Anund Grane 
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Eierlagenes virksomhet vil i all hovedsak være av ikke-økonomisk karakter og enten omfattes 

av begrepene hjelpefunksjoner eller passiv kapitalforvaltning
9. 

 

Det uttrykkes videre av arbeidsgruppen at eierlagene må regnes og registreres som 

tingsrettlige sameier grunnet sin konstruksjon, selv om grunnen ikke behøver å ligge i sameie.  

Den økonomiske virksomheten gjennom gjerdeinvesteringen og vedlikehold må altså gjøres 

av beitedriftslaget. Dette driftslaget må opprettes gjennom et flertallsvedtak i beiteeierlaget 

eller som del av jordskiftesak. 10 Dette gjør at gjerdeinvesteringen ikke direkte kommer med i 

tapsvurderingen for den enkeltes eiendom.   

2.6 § 34 b todelt lagorganisering  

Jordskifteloven gjennomgikk en lovendring i 1998 som trådde i kraft 1.1.1999. Det er hjemlet 

i jordskifteloven § 34 første ledd at jordskifteretten i hovedsak kan ordne bruk og sambruk. 

Lag stiftet av retten etter § 34 b første ledd er ikke frivillige, og er derfor begrenset i sin 

utøvelse. Det er for ikke å bryte ikke-tapsgarantien gjennom å drive økonomisk virksomhet og 

herunder risiko. § 34 b tredje ledd omhandler opprettelse av driftselskap. Beitelaget faller ikke 

inn under vurderingen av ikke-tapsgarantien siden medlemskap i laget er frivillig.  

Den tradisjonelle organisering av lag før lovendringen gikk ut på at jordskifteretten opprettet 

et lag. Vurderingen av investeringskostnaden knyttet til gjerde, og ikke-tapsgarantien, ble da 

mer innviklet. Dette var fordi da blir en eventuell gjerdeinvestering pålagt partene. § 34 b ble 

innført i loven etter en rapport utført 1996 av ”bruksordningsutvalget”. Hvert eierlag skulle 

fungere slik at hver deltager har forholdsmessig ansvar, altså delt ansvar. Det ble også mulig å 

opprette ett driftselskap. Eierlaget kan opprettes av jordskifteretten, mens driftselskapet 

dannes av de deltagerne som er villige til å ta risikoen ved investeringen. Sistnevnte kunne 

likevel gjøres av jordskifteretten med partenes samtykke.11   

 

 

                                                           
9 Landbruks- og matdepartementet 2. august 1999 side 6, ”Organisering og registrering av lag stiftet ved 
jordskifte” 
10 Masteroppgave 2011 ”Resultatstudier av bruksordning ved jordskifte” Anund Grane 
11 http://www.domstol.no/upload/JORDSKIFTE/Internett/Publikasjoner/organisering%20av%20lag.pdf 
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2.7 Lagenes varighet 

Lagene blir opprettet av jordskifterettene med et langsiktig perspektiv. Reglene skal være 

tilstrekkelig dynamiske til at de tåler fremtidige utfordringer både innad i laget og i feltet 

generelt. Selv om hensikten er å løse dagens problemer, skal også hensynet til fremtiden 

ivaretas. Likevel vil retten til å kreve ny jordskiftesak i praksis sette sakene i ett 10 års 

perspektiv. Endringer i feltets eierstruktur, samt aktøradferd kan også på sikt gjøre noe med 

den faktiske bruken og nytten ved lagene.  
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3 Innføring i jordskiftesaken ”Midtre Orkland” og drøfting av 

problemstillinger. 

I dette kapitelet vil vi ta for oss Jordskiftesak 44/1998 ”Midtre Orkland” fra Sør- Trøndelag 

jordskifterett. Vi vil gi en innføring i selve saken med hensyn på teoridelen i kapitel 2. Videre 

vil vi gå igjennom problemstillingene og drøfte disse med hensyn på intervjuene vi har hatt og 

saken generelt. 

3.1 Eiendomsstrukturen før bruksordningen 

For å få innsikt i hvordan eiendomsstrukturen i området var før jordskiftesaken vil vi først 

gjøre rede for hvordan den var i området før jordskiftesaken ble krevd. Det er viktig å påpeke 

at strukturen i området er den samme i dag, bortsett fra bruksordningen som lager føringer for 

bruken av området.  

 

Figur 2: Kart over skiftefeltet med eiendomsgrenser som viser teigstrukturen. 
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Eiendomsstrukturen i området bar preg av eksklusiv råderett over egne teiger. Utenom tvisten 

om beiterett som ble tatt opp i jordskiftesaken var det ingen andre som hadde fellesbeite i 

skifteområdet. Utfallet av denne tvisten var at en utenforstående grunneier fikk medhold i at 

bruket hans hadde beiterett på utmarka til et bruk innlemma i saken. Den utenforstående 

grunneieren ble dermed part i bruksordningen. Grunneierne råder ikke over jakta da denne 

blir forvaltet av et grunneierlag som består av et større område en skifteområdet.  

Utformingen av teigene bar preg av utskiftning, da de var avlange og lite hensiktsmessig 

utformet i forhold til beite. Det er ikke felles beiterett i området, så for grunneierne var det 

snakk om eksklusiv råderett over teigene. På tross av dette ble området brukt som fellesbeite 

for både småfe, hest og storfe på 1960 tallet. Beitinga med hest og storfe tok slutt på 1970 

tallet og beitinga med småfe vedvarte. Området ble brukt som fellesbeite uten noen form for 

ordnet gjerdestruktur. Dette ble et problem for de få grunneierne som fortsatte å bruke 

området til beite. Bufe kunne bevege seg noenlunde fritt i området og i mange tilfeller bevege 

seg inn på innmark. Dette førte til økt arbeid og tilsyn for grunneierne som brukte området til 

beite. De fleste begynte derfor å leie seg beite andre steder. En av de mest brukte 

leieområdene var Trollheimen. Ulempene med å leie beite var mange. Transporten av og 

oppsynet med dyrene var tid og arbeidskrevende.  En av partene redegjorde under saken at 

han måtte kjøre mellom 200-300 mil hver sommer utenom dyretransport i sammenheng med 

leie av beite. Han måtte i tillegg krysse fylkesgrensa mellom Sør-Trøndelag og Møre og 

Romsdal. På grunn av smittefare av sauesykdom har fylkesmannen stengt fylkesgrensa for 

flytting av sau. Han måtte derfor hvert år søke om dispensasjon fra fylkesmanne for å få 

flyttet sauen. I tillegg var tapet av buskap til rovdyr ikke ubetydelig ved leie av beite. 

Forholdene rundt eiendomsstrukturen gjorde at teigene var uhensiktsmessig utformet til beite 

da gjerdemeter per dekar ville blitt stor dersom hver grunneier skal gjerde inn sin teig. 

Driftsulemper med den delte strukturen gjorde at brukerne måtte leie beite istedenfor å bruke 

utmarka si. Dermed kan man si at eiendomsstrukturen i området er utjenelig. Dette var 

bakgrunnen for at jordskiftesaken ble krevd.  
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3.2 Kort sammendrag av jordskiftesak 44/1998 ”Midtre Orkland”  

For den videre forståelsen av oppgaven kommer et kort sammendrag av jordskiftesaken med 

hensyn på de opplysningene som er opplyst under kapitel 3.1. Konflikter og argumenter for 

og i mot bruksordninga tar vi opp på lenger nede. Dette blir derfor en kort redegjørelse for 

saksbehandlingen og utfallet av saken. 

Saken ble krevd for Sør- Trøndelag jordskifterett den 08.12.1998 og det første 

saksforberedende møtet ble holdt 22. februar 2000. Siste rettsmøtet ble holdt 05.04 2002 der 

ble saken avsluttet. Saken ble videre anket til Frostating Jordskifteoverrett 05.06.2002. Den 

ankende part fikk ikke medhold og tapte saken. Behandlingen i Frostating Jordskifteoverrett 

ble sluttet 20.11.2002. Avgjørelsen om at jordskifterettens vedtak ble stadfestet ble videre 

anket til Frostating Lagmannsrett 27.12.2002. Dommen om at anken ikke kunne tas til følge 

ble avsagt 03.12.2003. I og med at jordskifterettens vedtak ikke ble endret ved verken 

Overretten eller Lagmannsretten, gir vi kun et kort sammendrag av jordskifterettens vedtak og 

ikke ankebehandlingene. Saken ble fremmet 05.01.2001 etter at jordskifteretten hadde 

kommet fram til at vilkårene etter §§ 1 og 3 bokstav a var oppfylt. Saken ble fremmet etter § 2 

c nr 2 bruksordning på beite. Videre ble § 2 e tatt med der det ble etablert et sams tiltak om 

bygging av gjerdet.   

Jordskiftesaken ble krevd av 17 parter og i alt 42 parter ble registrert i løpet av 

saksbehandlingen. Noen av disse ble tatt ut av saken da det ble klart at eiendommene deres 

ikke lå innenfor skiftefeltet. Saken gikk ut på å stifte et felles beite i et utmarksområde på om 

lag 12 900 dekar i Orkdal kommune. Dette ville i praksis innebære bygging av et 16 000 

meter langt gjerde rundt det aktuelle området. For at saken kunne fremmes for Jordskifteretten 

måtte de generelle vilkårene etter §§1 og 3 bokstav a) oppfylles. Saken ble fremmet etter §§2 

c nr 2 og 2 e. Vilkåret for fremming etter § 1er at en av eiendommene må være utjenelige 

utformet. Denne utjeneligheten ble begrunnet med strukturen på teigen inne i beiteområde. 

Teigene i området bærer preg av gamle utskiftninger da de er avlange, små og blandet. 

Gjerdeplikten i området ble konstatert utjenelig da gjerdelengden pr teig var lang i forhold til 

arealet hver teig hadde. En avvikling av gjerdeplikten inne i området ville dermed være til 

nytte for eiendommene. Under spørsmålet om utjenelighet ble det også lagt vekt på at om 

rekvirentene skulle ha gjerdet inn sine områder alene ville dette omfatte et areal på 8000 dekar 

og en gjerdetrasse på 30 000 meter. Det at et felles gjerde for hele området totalt sett ville 

være billigere og omfatte et større areal en om rekvirentene gjerdet inn sine areal, var med på 

å styrke vilkårene for fremming av saken etter § 1.  
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I nyttevurderingen til saken ble både muligheten til å slippe egne dyr og å leie ut retten regnet 

som likverdig nytte. Markedet for beiteutleie ble antatt å være tilstedet basert på meldt 

interesse fra utenforstående. Det ble også uttrykt av enkelte parter at etableringen av beite var 

en mulighet de kunne utnytte senere.  

Det neste generelle vilkåret for at en sak skal kunne fremmes er ikke-tapsgarantien som ligger 

i § 3 a. En eiendom som blir tatt med i et jordskifte må etter vilkårene ikke lide tap som følge 

av jordskiftesaken. For denne saken vil det bety at de grunneierne som ikke drev med aktiv 

drift ikke kunne pålegges å bidra til utbyggingen av gjerdet. Dette ville medføre en for stor 

investering i forhold til nytten eiendommen ville hatt av den. Løsningen på dette problemet 

ligger i § 2. Denne paragrafen gir jordskifteretten hjemmel til å ordne bruk i områder der det 

ikke allerede eksistere sambruk mellom eiendommer gjennom bokstav c nr 2. Vilkåret for å 

kunne bruke denne bestemmelsen er at det må ligge føre særlige grunner. Vilkåret om 

”Særlige grunner” gjelder bare for saker krevd etter 01.01.1999. For saker krevd før dette 

gjelder den gamle ordlyden i loven. Vilkåret etter den gamle ordlyden gikk ut på at 

eiendomstilhøva måtte gjøre bruken særs vanskelig. Jordskifterettens begrunnelse for den 

særs vanskelige bruken i dette tilfellet var at beitet var vanskelig å utnytte på en 

hensiktsmessig måte. Dette som følge av teigenes form, plassering og eventuell kostnadene 

ved individuell inngjerding. Ved å oppfylle dette vilkåret kunne jordskifteretten vedtatt å 

opprette et beiteeierlag der alle grunneierne i området ble medlemmer. Dermed hadde en 

samlet beiteretten i hele området til dette laget. Laget kunne dermed leie ut beitet til et 

beitedriftslag. Her kommer § 2 e inn i bildet. Vilkårene for å kunne bruke denne paragrafen er 

at tiltaket må være i sammenheng med utnyttingen og bruken av eiendommer. Denne 

bestemmelsen gir jordskifteretten hjemmel til å skape et sams tiltak som forvalter selve driften 

av beiteområdet. Det ble vedtatt å opprette et beitedriftslag som hadde som formål å 

organisere beitebruken i beiteområdet. Det var frivillig å bli medlem av beitedriftslaget og 

laget ble pålagt å ta alle investeringene ved byggingen av et eventuelt gjerde. Denne 

frivilligheten gjorde at en sikret ikke-tapsgarantien da beitedriftslaget ble pålagt alle 

investeringene og all risiko. Det var bare de med interesse i å beite på området som ble 

medlem av beitedriftslaget og dermed de med størst forutsetning for ikke å lide tap som ble 

med i beitedriftslaget. Beitedriftslaget ble pålagt å betale en fast leiepris per dyr som ble 

sluppet på beitet. Denne leieinntekten blir fordelt på grunneierne/beiterettighetshaverne i 

beiteeierlaget etter en fordeling fastsatt ut i fra arealet hver har inne i området. Beiteretten 

hver enkelt eiendom fikk i området ble og sett på som en verdi tillagt eiendommen.   
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Under saken ble rettighetsstrukturen i området klarlagt ut i fra § 88 a. Det ble under denne 

klarleggingen avgjort at en part som ikke var grunneier hadde beiterett i det aktuelle 

utmarksområdet. Han fikk en andel i beiteeierlaget ut i fra arealet han hadde beiterett på.  

3.3 Partene sine forventninger til bruksordningen  

Under dette punktet vil vi si litt om partenes forventinger til bruksordningen. Før vi reflekterer litt over 

hvordan jordskifteretten ønsket bruksordningen skulle fungere. 

Da saken var ferdig behandlet og resultatet ble kjent var det forskjellige oppfatninger om hva 

dette ville innebære. De grunneierne som hadde nytte av bruksordningen var positivt innstilt 

på at dette skulle fungere. De som hadde arbeidet i mot saken, følte at dette var en 

ekspropriasjon av deres suverenitet over egne teiger. Disse motstridende innstillingene 

påvirket også hvilke forventninger de forskjellige partene hadde til hvordan lagene skulle 

fungere i praksis. I intervju med partene har det kommet frem mange forskjellige 

forventninger. Grunneierne som krevde saken hadde håpet at flere av de andre grunneierne i 

området skulle starte opp igjen med småfe og dermed bli en del av beitedriftslaget. Dette 

skjedde ikke da det i ettertid viste seg at flere bruk ble lagt ned. Stikk motsatt av 

forhåpningene til rekvirentene. Dette førte til at det ble nødvendig med utleie av beite for å 

klare å møte kravene om minst fem brukere og minst 300 småfe på beitet, for å få tilskudd til 

oppsetting av det aktuelle gjerdet.  

Grunneierne som i utgangspunktet var negativt innstilt på ordningen hadde ikke store 

forventninger til at lagordningen skulle fungere. Deres forventinger var knyttet opp mot 

materielle tap på eiendommen, som følge av beite. De materielle tapene de fryktet var skade 

på skog, vanskelig ferdsel, færre elg i området og generell minsket råderett over 

eiendommene sine.  

Jordskifterettens generelle forventning til en bruksordningssak er å skape ordnet bruk 

gjennom sambruk i feltet som resulterer i en økonomisk og/eller driftsmessig gevinst gjennom 

spart tid og kostnader. Denne gevinsten kan skapes gjennom samarbeidsfordeler ved drift og 

investeringer. Slike fordeler skapes ved organisering av lag med tilhørende vedtekter. 

Driftsfordelene som er knyttet til felles beite vil være felles sanking, felles vedlikehold og 

felleinvestering. En felles investering vil naturlig nok være en økonomisk fordel, samt at det 

kan søkes om investeringstøtte. Forventningene til retten var ikke bare å løse dagens problem 

knyttet til beite, men også skape en dynamisk løsning for fremtiden som tåler endringer i 

eiendomsstruktur og eierstruktur.  
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3.4 Hvordan lagene har fungert i praksis  

3.4.1 Beitedriftslaget 

Jordskifteretten vedtok at det skulle stiftes to lag som skulle forvalte beiteområdet. Et av disse 

skulle være et beitedriftslag. Rekvirentene stiftet ”Vorma beitelag” 05.02.2004. (Fra nå av 

”Beitelaget”) Dette laget er underlagt jordskifterettens vedtekter som ble opprettet i saken. I 

tillegg har laget et eget skriv om heter ”Vedtekter for Vorma Beitelag” (vedlegg 3) Disse 

vedtektene oppsummerer og komplimenterer de eksisterende vedtektene vedtatt av 

jordskifteretten. Vorma beitelag regulerer bruken i beiteområdet ved å organisere bortleie, 

bruk og vedlikehold av beitet. Da beitelaget ble stiftet var det fem medlemmer. Av disse var 

en grunneier, en rettighetshaver og tre leietakere. Denne fordelingen varte frem til og med 

2007 da en av grunneierne sluttet med sau. Per dags dato er det tre leietagere og en grunneier 

som er medlem av beitelaget.  

Laget har møter med jevne mellomrom for å planlegge sesongen og for å fordele ulike 

arbeidsoppgaver som vedlikehold og oppsyn. Vedtak som blir fattet i beitelaget har i følge 

partene blitt gjennomført. Gjerdet sto ferdig før 2005 sesongen og har fungert hensiktsmessig.  

Leiekontraktene til leietakerne varer frem til 31.12.2014. (Se kapittel 3.6.1 under) Føringer 

som beiteeierlaget har pålagt beitelaget er også tatt til følge.  

3.4.2 Beiteeierlaget  

Beiteeierlaget består av alle grunneierne som har teiger inne i beiteområdet. De har hatt ett 

møte i året siden det ble stiftet 02.02.2004. Dette møtet har i følge møtereferatene i all 

hovedsak blitt nyttet til å fordele leieinntektene de får av beitelaget. I tillegg til å fordele 

inntektene fra bortleie av beite kan beiteeierlaget legge føringer for beitelaget (§6.5 i 

vedtektene). I de senere år har denne muligheten blitt nyttet av beiteeierlaget. Beitelaget 

betalte i begynnelsen 20kr i leie pr småfe og 200kr i leie pr storfe. Etter vedtak fra 

beiteeierlaget er den årlige leia nå på 21kr pr småfe og 210kr pr storfe. Beiteeierlaget har laget 

føringer på hvor mange sau som skal beite på området og når sauesankingen skal foregå. 

Dette for å hindre ferdsel i området under elgjakta. Føringene som er gjeldende i dag er at 

tallet på sau ikke må overstige 1000 sau og sauesankingen må ikke skje i perioden 5. 

September til 5. Oktober. I tillegg er alle beiteleieavtaler sagt opp ved at de ikke skal fornyes, 

samt at ingen nye avtaler skal inngås. Dette vil i praksis bety at det bare er grunneiere som 

kan nytte området til beite. Beiteeierlagets myndighet til dette skriver vi om under kapitel 3.6.  
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I intervjuene vi har hatt med partene har det kommet frem at beiteeierlaget har dårlig oppmøte 

på årsmøtene. Noen av partene vi intervjuet har påpekt at det kunne være bedre å organisere 

beiteeierlaget i sammenheng med grunneierlaget i området. Dette for å bedre oppmøtet på 

årsmøtet og få en mer variert sammensetning av grunneiere på møtet. Beiteeierlaget bærer 

preg av at har få saker å ta stilling til. De som møter er grunneiere som har saker de vil ta opp 

og grunneieren som er medlem av beitelaget. Grunneiere som er mindre interessert møter ikke 

og blir dermed ikke hørt. Dette påvirker avgjørelsesprosessen og laget blir dermed ikke driftet 

på den best tenkelige måten. Før jordskiftesaken ble krevd for jordskifte ble det prøvd å stifte 

et beitelag i sammenheng med grunneierlaget. Dette forsøket førte ikke frem og 

jordskiftesaken ble krevd. Grunneierlaget i området består av et stort antall grunneiere der 

mange ikke er innblandet i denne bruksordningen. Det ville derfor være feil om dette laget 

skulle ta stilling til problemer som ikke omhandler alle medlemmene i laget. Grunneierlaget 

forvalter jakta i området og er et aktivt forum der grunneierne møtes til kaffe og hygge.  

3.5 Hvordan lagene har fungert i praksis i forhold til partene sine forventninger: 

Lagene som jordskifteretten vedtok at skulle bli stiftet har fungert bra i praksis. Partene i 

saken hadde forskjellige forventninger om hvordan lagene kom til å fungere. Partenes 

oppfatning av hvordan lagene har fungert i praksis varierer også ut i fra hvilke forventninger 

de hadde. Partene som viste størst missnøye til bruksordningen mente også at lagene ikke har 

fungert tilfredsstillende. De som var positivt innstilt til bruksordningen har i større grad vert 

aktiv i driften av lagene og dermed hatt større innvirkning på hvordan lagene skulle fungere. 

Deres oppfatning er at lagene har fungert godt i praksis.  

Dagens situasjon er at en grunneier nytter beite i lag med 3 leietagere. I 2010 var det 950 sau 

som beitet på området, dette er tett opp under dagens kapasitet på 1000 dyr fastsatt av 

beiteeierlaget. Dette vitner om en fullt operativ beiteordning i tråd med forventningene til 

rekvirentene. Grunneierne som gikk inn i beitelaget hadde forventninger om at flere 

grunneiere etter hvert skulle begynne med småfe og bli en del av det. Utfallet ble det motsatt 

at flere grunneiere/beiterettshavere la ned produksjonen.   
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3.6 Lagene i praksis i forhold til vedtektene vedtatt av jordskifteretten:  

Først vil vi oppsummere de viktigste paragrafene jordskifteretten påla lagene. Deretter vil vi 

så se på om vedtakene fattet av lagene er i trå med disse. Paragrafene vi viser til i dette 

kapittelet refererer til vedtektene utarbeidet av jordskifteretten. Paragrafer frem til § 11 gjelder 

for beiteeierlaget og fra og med § 11 gjelder for beitelaget. 

§ 5. Andelene i beiteeierlaget er forholdsvis utregnet ut i fra arealet hver enkelt grunneier i 

beiteeierlaget har innenfor skiftefeltet. Disse andelene er beskrevet i § 5. 

§ 6.2 ”Ved avstemming og valg har hvert medlem stemme i forhold til sin andel jf § 5.” 

Vedtak på årsmøtet blir fattet med simpelt relativt flertall blant de frammøtte.  

”Flertallsvedtak må ikke påføre noe medlem større kostnader og ulemper en nytte. Vedtak må 

ivareta hele fellesskapets vel og ikke medføre urimelig fordeler til flertallet på bekostning av 

mindretallet. ” 

§ 6.5 Beiteeierlaget gis myndighet til å skape føringer for beitedriftslaget og å endre den øvre 

grensen for hvor mange beitedyr som skal kunne beite på området.  

§11.5 regulerer kapasiteten på beiteområdet. ”Dersom det er påmeldt flere dyr en den fastsatte 

maksimumsgrensen skal beitelaget tildele kvoter til den enkelte beregnet forholdsvis etter § 5.  

Dersom det er beitekapasitet for flere dyr en grunneiere/beiterettshavere har meldt inn det 

enkelte år, kan beitelaget tilby andre enn grunneiere/beiterettshavere adgang til beiteområdet.” 

Videre litt senere i paragrafen ”Grunnlaget for flerårig beiteavtale bør være sikret gjennom 

avtale om avståelse fra beitebruk fra beiterettshavere”  

§11.6 regulerer beiteeierlagets mulighet til å justere leieprisen på beitet. Beiteeierlaget har lov 

til å justere beiteprisen etter konsumprisindeksen hvert 5. år.  

§11.8 ”Ved vedtak om nedleggelse av beitedriftslaget (Beitelaget) skal det også vedtas hvem 

som skal gjennomføre arbeidet med fjerningen av gjerdet” 

Ut i fra gjennomgangen over kommer det frem at nesten alle vedtak fattet av lagene er i trå 

med vedtektene.  

Fordelingen av beiteleieinntekter blir fordelt forholdsmessig etter § 5 og vedtak tatt i 

beiteeierlaget blir gjort etter § 6.2. Føringene beiteeierlaget har gjort for å regulere antall dyr i 

beiteområdet og ferdselsinnskrenkninger til fordel for jakta er i tråd med § 6.5. Denne 

paragrafen gir Beiteeierlaget stor makt. Det øvre taket for antall beitedyr på området er satt til 
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140 storfeenheter som tilsvarer 1400 småfeenheter. Det står derimot ingen steder en nedre 

grense for antall beitedyr beiteeierlaget skal leie ut. Minstekravet for å få statsstøtte til 

byggingen av gjerdet var 300 småfeenheter på området. Dette vilkåret er allerede oppfylt da 

det ved oppstarten av beitelaget ble påmeldt 1350 sau til beitet. Det at det i vedtektene ikke 

står et minimums tak for beiteenheter på området gjør at beiteeierlaget i teorien kan gjøre 

vedtak om at det ikke skal beites på området. Et vedtak av denne sorten ville uansett vert i 

strid med § 6.2 da den ville medført at grunneierne som var med og bygde ut gjerdet ikke fikk 

mulighet til å tjene inn disse investeringene. Ved å fatte et slikt vedtak ville en også unngått § 

11.8 om nedleggelse og dermed kunne en risikert at fjerningen av gjerdet ikke skjedde og at 

kostnadene ved fjerning av gjerdet ikke ble fordelt. Det kan stilles spørsmål om 

jordskifteretten bevisst ikke tok med en nedre grense for beitedyr. Vedtaket om å oppjustere 

leieprisen er i tråd med § 11.6.  

Det største spørsmålet i forhold til om handlingene og vedtakene lagene har gjort er i tråd med 

vedtektene er rundt leie av beitet. Utleie av beitet har vært og er det største konfliktspørsmålet 

i saken. Spørsmål rundt leie kommer inn under § 11.5 som regulerer kapasiteten på området. 

Denne paragrafen er til for å sikre grunneiere/beiterettshavere førsteretten på beite i området 

og for å sikre at andelsfordelingen i området skal bli opprettholdt. Beitelaget kan tilby den 

resterende kapasiteten på beitet til utenforstående. Dette gir beitelaget mulighet til å leie bort 

beitet på en årlig basis uten å måtte ha samtykke fra noen av beiteeierne. Når det kommer til 

flerårig leie sier denne paragrafen at bortleier må ha avtale om avståelse fra beitebruk fra 

grunneire/beiterettshaver. Dette må tolkes dit hen at en leietaker må få skriftlig samtykke fra 

grunneiere og dermed overta grunneierens andel etter fordelingen i § 5 for den aktuelle 

leieperioden. På den måten blir en leietaker som er medlem i beitelaget sidestilt med 

grunneierne som er medlem der. Dersom det er en leietaker som ønsker å ha mange dyr på 

beitet må han skaffe seg flere andeler etter § 5 da fordelingen av beitet skal skje etter disse. 

Denne paragrafen er som sagt en sikkerhetsventil for grunneiere/beiterettshavere som ønsker å 

komme inn i beitelaget på et senere tidspunkt. Dersom beitekapasiteten er full skal beitet 

fordeles etter andelene i § 5. Leietakerne får dermed beitekapasitet ut i fra den andelen de har 

fått grunneiere/beiterettshavere til å si fra seg. Dermed kommer det her frem at det ikke er 

beiteeierlaget som forvalter flerårige leieavtaler men grunneierne individuelt. Dette er dermed 

noe som ikke har fungert etter de premissene jordskifterettene la ned for driften av lagene.  

Her er det gjort en feil av begge lagene. De første utleieavtalene som ble inngått ble gjort 

mellom beitelaget og tre leietakere. Disse måtte vare i minst 10 år da for å få tilskudd til 
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byggingen av gjerdet. Jf landbruksdepartementet forskrift om tilskudd til organisert beitebruk 

fra 01.04.2000. Dette ble gjort uten avståelse av beitebruk fra grunneiere/beiterettshavere. 

Den andre feilen som er blitt gjort er av beiteeierlaget der de har gjort vedtak om at de ikke 

skal fornye leieavtaler. Dette har beiteeierlaget ikke myndighet til da det er grunneierne/ 

beiterettshaverne som enkeltindivid som kan bestemme om de vil avstå fra beitet eller ikke.  

Et lite problem med vedtektene er at det ikke står hvem som skal betale for eventuelle 

utgiftene som følge av fjerningen av gjerdet dersom beitebruksordninga blir lagt ned. Dersom 

en legger til grunne de bakenforliggende tankene rundt vedtektene er det vel klart at det er 

beitelaget som skal bli pålagt dette. Beiteeierlaget kan vedta hvem som skal ”gjennomføre 

fjerningen” dette kan også tolkes som at de bestemmer hvem som skal betale for eventuelle 

utgifter ved det også. 

 

3.7 Eiendomsstrukturen etter bruksordningen  

Her vil vi beskrive hvordan bruksordningen har påvirket eiendomsstrukturen inne i 

skiftefeltet.  

Eiendommene inne i skiftefeltet er fremdeles delt og hver eier råder over det materielle på sin 

egen teig. Beitet i området ligger nå i felleskap underlagt beiteeierlaget og jakta ligger 

fremdeles i felleskap under grunneierlaget. Grunneierne i området hadde mulighet til å stå 

utenfor beiteområdet da de som ønsket det kunne gjerde inn sine teiger og dermed unngå å ha 

beite på sin teig. Det er ingen grunneiere som har nyttet seg av denne muligheten. Det er 

dermed ingen hindringer for fri ferdsel inne i området. Inngrepene bruksordningen har 

medført er gjerdet rundt beiteområdet og et par hegner inne i området som skal lette 

sankingen av dyra. Beitinga har også medført en strukturendring ved at landskapet har blitt 

åpnere.   
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3.8 Konflikter og håndtering av disse 

I intervjuene vi har hatt har det kommet frem flere synspunkt som går på motstand mot 

beiteordningen. Noen av disse vil vi skrive om i de følgende avsnittene.  

3.8.1 Sauemøkk problematikk: 

Inne i beiteområdet går det en grusvei. Denne har ett eget driftslag (fra nå av veilaget) som 

organiserer bruk og vedlikehold av den. Det er satt opp elektrisk ferist for at ferdselen ikke 

skal gå på bekostning av beitet. Veien blir nyttet til rekreasjon, sykling og spaserturer. Sauen 

liker seg svært godt på disse flatene og dette har resultert i store mengder sauemøkk i 

kjørebanen. Veilaget klagde på dette til beiteeierlaget som igjen påla beitelaget å slodde veien 

for å fjerne møkk fra kjørebanen. Den økte næringen møkk tilfører området har i følge 

veilaget ført til bedre vekstvilkår for planter og dermed økt vedlikehold.  

 

Figur 3: Skogsveien mot Berbuslykja. 
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Inne i området ligger det også en liten hytte. Denne blir nyttet til overnatting for jaktlag, 

skoleklasser og lignende. Sauen likte seg svært godt i området rundt denne og dette resulterte 

i mye møkk rundt hytta. Etter innspill fra eierne satte beitelaget opp et gjerde til stengsel for 

sauen. Vedlikeholdet av gjerdet måtte eierne selv ta jf vedtektene. 

 

Figur 4: Hytta på Berbuslykja. 

3.8.2 Skade på skog  

De grunneierne som var negative til bruksordningen var primært i mot ordningen på grunn av 

mistanke om skade på skog. Disse grunneierne er aktive skogbrukere og har noen av de 

største teigene inne i skiftefeltet. Dersom sauen skadet skogen, kunne de regne med at dette 

skapte et betydelig tap for disse partene. Etter henvisning fra skogbrukssjefen i kommunen 

kom vi i kontakt med en skogsakkyndig.12 I et telefonintervju med han fikk vi et par innspill 

på hvordan sauen kan påvirke nyplanet skog. Han har på et tidligere tidspunkt befart de 

aktuelle skogområdene i skiftefeltet og kunne gi oss konkret informasjon om konsekvensene 

rundt sauebeitingen på området. På den befaringen kom det frem at sauen hadde gjort små 

                                                           
12 Eling Revhaug rådgiver ved Landbrukssenteret MIDT og Skogbrukssjef Leif Olav Asløkk 
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skader på skogen ytterst i plantefeltet. Dette var snakk om nyplantet gran og på et tidlig 

tidspunkt i bruken av området. Skadene kom da sauen ble sluppet på et nytt og fremmed beite. 

Usikkerheten til sauen førte til at den bevegde seg sakte innover i beiteområdet. Beitetrykket 

ble derfor stort på de plassene sauen ble sluppet. Dette resulterte i små skader på den nyplanta 

granen ytterst i plantefeltet. Lenger inne i området hadde beitinga en positiv effekt på skogen, 

da sauen beiter ned andre vekster som konkurrerer med granen. Dermed fikk den nyplanta 

skogen bedre vekstvilkår etter at sauen hadde beitet der. Grunnet utformingen av en kløyvd 

overleppe og smalere nese beiter sauen mer selektivt i forhold til storfe.13 På befaring i 

plantefeltene fikk vi øye på beiteskader som påstått. En kunne tydelig se at plantene var beitet 

hardt på, men siden disse skadene befant seg på høyder over 1 meter er det lite trolig at disse 

kommer fra sauen som beiter opp til 50cm høyde.14 Tråkkskader på plantefelt blir oftest 

diskutert med tanke på storfe. Når det gjelder sau regnes tråkkskadene som minimale.15 

Tråkkskadene og beiteskadene må anses tilstedeværende men minimale. I intervju kom det 

også frem at grunneieren selv ikke hadde vært i feltet på flere år, men har mottatt informasjon 

om skadene fra elgjegerne. Her er det viktig å påpeke at elgjegerne som følge av økt ferdsel 

ikke liker inntog av sau i jaktområdene. Derfor vel denne informasjonen være lite objektiv.   

 

Figur 5: Beiteskader i ungskogfelt på østsiden av naturvernområdet. 

                                                           
13 Masteroppgave ”Rettsforhold ved beite i utmark, problemer og muligheter” Grønning og Haug 2006 
14 Eling Revhaug rådgiver ved Landbrukssenteret MIDT og Skogbrukssjef Leif Olav Asløkk 
15 Masteroppgave ”Rettsforhold ved beite i utmark, problemer og muligheter” Grønning og Haug 2006 
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3.8.3 Sauen i konflikt med Jakt 

Jakta i området blir drevet av grunneierlaget. Det spekuleres i om elgstammen i området har 

gått ned som følge av bruksordningen. Sauens innvirkning på elgstanden i området kan 

diskuteres. Beitevanene til elg og sau regnes ulike, da elgen først spiser fra busk og tresjikt, 

mens sau beiter gress og urter. Sauen liker seg best på hoggsflater mens elgen beiter mest i 

andre bestander. Konkurranse mellom sau og elg kan oppstå i skog av engtype. Det har og 

kommet frem ytringer om at elgen er redd for sauen og den økte ferdselen som sauesankingen 

medfører. Spørsmål rundt problematikken om sau forstyrrer elg er det i følge rapporten til 

NIJOS er det gjort lite forskning rundt dette temaet. Men det blir hevdet at elgen trekker ut av 

områder med mye sau, men at elgen trekker raskt tilbake i området etter at sauen er hentet av 

beitet. 16 Dette bygger opp under påstandene til jegerne om at elgen trekker ut av området. 

Altså vil en samarbeidsløsning løse denne konflikten. Ferdselen i området rundt jakttider har 

beiteeierlaget regulert gjennom føringer for når sauesankingen kan foregå. Dermed burde 

elgen være tilake i området før jakta starter. Under intervju med grunneiere har det også 

kommet påstander om at gjerdet er montert for lavt til at elgen kan passere. Under befaring på 

området 30.08.2011så vi at gjerdet var svært lavt montert og elgen burde ha få problem med å 

krysse gjerdet.  

 

3.8.4 Gjerdet i konflikt med allmenn ferdsel og utnytting av skog 

En av konfliktene gikk ut på at ferdselen i området ikke måtte bli påvirket av beiteordningen. 

En av partene i jordskiftesaken er bevegelseshemmet og det ble lagt vekt på at han skulle ha 

mulighet til å komme seg inn i området på tross av gjerdet som kom. Løsningen var å montere 

en elektrisk ferist der biler kan passere uhindret, men sau ikke kan gå over. I forhold til 

generell ferdsel i området utenom vegene, ble det satt opp grinder som kunne åpnes og lukkes. 

Som sagt over er gjerdet montert såpass lavt at om en skulle møte på gjerdet på et punkt uten 

grind, burde det ikke medføre store problem å forsere gjerdet på en vanlig dagstur.  

                                                           
16 Rapport fra vegetasjonskartlegging, Yngve Rekdal, Norsk institutt for jord- og skogkartlegging 

(NIJOS) 2003 
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I forhold til ekstensiv skogbruk i området er det fastsatt i vedtektene at beitelaget må ta ned 

gjerdet i de områdene grunneiere ønsker å hugge skog. Trehogst foregår stor sett om vinteren 

da beitet ikke er i bruk og skogbruk er derfor ikke i konflikt med beite på området. Utenom 

det krysser gjerdet en lysløype. Denne delen av gjerdetrasseen blir tatt ned hvert år for å lette 

bruken av denne.  

 

Figur 6: Elektrisk ferist. 

 

3.8.4 Konflikten i forhold til leie  

Den største motstanden mot bruksordningen var at en måtte leie bort beite for å kunne 

realisere bruksordningen. Grunneierne har en felles oppfatning av at de som eier grunn inne i 

området skal få beite der. De er missfornøyd med måten de er blitt tvunget til å leie bort 

utmarken sin. Konflikten rundt leie er regulert av vedtektene og løsningen foreligger der. 

Problemet er at lagene ikke følger bestemmelsene i vedtektene på dette punktet.   
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3.9 Trasévalg 

I intervjuene uttrykte grunneierne ønske for alternative gjerdetraseer. Herunder nye arealer de 

ville ha med i beite.  Vi vil her vise litt hva som ble sagt under intervjuene om trasevalg. 

Alternativene er lagt inn på kart i Figur 8. 

Den ene parten la frem to forslag til gjerdetraseer for retten. Begge forslagene hadde totalt 

samme gjerdelengde, men det ene forslaget innebar inngjerding av ett mye større område. 

Dette var et ekstra areal på ca 1400 daa.  Sistnevnte blir omtalt som alternativ 2, og det andre 

forslaget blir omtalt som alternativ 1. Siden gjerdestrekningen var cirka like lang ville ikke 

kostnadene øke mye om en gikk for Alternativ 2. Pådriver bestemte seg for å gå for alternativ 

1 på det siste rettsmøtet. Dette forslaget ble vedtatt av retten.  

3.9.1 Alternativ 1 (Dagens trasé) 

Gjerdet er i dag satt opp etter traseen slik det framgår av jordskiftekartet Figur 2. Det ble 

bestemt under saken at gjerdet skulle settes opp på denne linja så langt det var mulig. Der det 

oppsto problemer kunne man gjøre små endringer. I vest krysser traseen et verneområde som 

heter Jakobsmyran. På rettsmøte ble det bestemt at traseen kunne gå utenom dette området 

hvis det skulle oppstå problemer med vernemyndighetene.  Å flytte gjerdet ville uansett ikke 

øke kostnadene mye siden trassen gikk i utkanten av verneområdet. Den foreslåtte 

gjerdetraseen fulgte et eksisterende gjerde gjennom naturreservatet noe som talte for at gjerdet 

kunne settes opp. Gjerdet står i dag som planlagt på myra der linjen går i jordskiftekartet. Det 

kom ingen innsigelser imot at det skulle settes opp i verneområdet. 

 

3.9.2 Alternativ 2  

Dette alternativet ble det snakket mye om under intervjuene med partene. Alternativet gikk ut 

på at gjerdet skulle utvides på sørøst siden av beitet. De aller fleste mente at gjerdet burde gått 

langs med bygdevegen forbi Bergem og Midtstuggu. Dette er det samme forslaget som ble 

lagt frem for retten med små endringer. Vi fikk høre på intervju at når saken pågikk var dette 

alternativet lite aktuelt. Pådriverne var redde for at de skulle møte ekstra stor motstand siden 

området var mye større enn alternativ 1. En annen grunn var at på den tiden ble arealene nede 

ved bygdeveien brukt til beiting av andre.  

Det endte opp med at gjerdetraseen ble lagt på baksiden av Berbuskamben etter alternativ 1. 

Gamle beiteområder ligger nå i brakk ettersom folk har gitt seg med husdyr. Disse arealene 

kan bare brukes til beite siden terrenget er ganske ulendt. Siden det ikke går beitedyr her 



29 
 

lengre er områdene i ferd med å gro igjen. I ettertid av saken viser det seg at de fleste kunne 

tenke seg å gå for alternativ 2 for å bevare kulturlandskapet. Pådriverne mener i dag at gjerdet 

burde vært satt opp her i stedet.  

 

Figur 7: Viser igjengroing av kulturlandskapet. 

 

3.9.3 Alternativ for å unngå jordskiftesak  

Før saken ble tatt opp i jordskifteretten var mange positive til beiting i utmarka. Et par 

grunneiere la frem et forslag til pådriver for å hjelpe til med en beiteløsning. Formålet med 

dette forslaget var å unngå involvering av eiendommene til de som var imot fellesbeitet. En 

ville også unngå jordskiftesak. 

Forslaget gikk ut på at gjerdet skulle gå langs nordsiden av skogsbilvegen inn til 

Berbuslykkja. Deretter videre nordvest til Vorma og følge elva tilbake til Skarvlykkja. Fra 

Skarvlykkja skulle traseen gå sør opp til vegen og følge den bort til Holtmyran. Til slutt følger 

traseen myra til veien som går mot Berbuslykkja. Denne traseen hadde gode naturlige 

avgrensninger. De mente her at gjerdet ville bli lettere å vedlikeholde siden den gikk langs 
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med vei og at størrelsen på beitet skulle dekke pådriverens beite behov. På et av intervjuene 

fikk vi høre at dette ikke ble noe av. Dette var fordi pådriver til saken mente han hadde lovet 

med flere inn i beitet. 

 

3.9.4 Andre arealer som er ønsket inn i beitet 

Vi snakket med en grunneier som kunne tenke seg at mer av skogsarealene hans var innenfor 

gjerdet. Dette var et lite område inntil gjerdet lengst sør på beitet. På dette område var det mye 

vegetasjonen og derfor mente han at han ville ha god nytte av beiting her. Dette området ville 

og havnet innenfor Alternativ 2 hvis det hadde blitt noe av. 

 

 

Figur 8: Kart som viser de forskjellige trasévalgene. 
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4. Konklusjon og avsluttende refleksjoner  

Vi har drøftet problemstillingene punktvis under kapitel 3. Nedenfor oppsummeres 

problemstillingene med tilhørende refleksjon.  

Hvordan har laget fungert i praksis og i forhold til partenes forventninger? 

Lagene har etter vårt syn fungert bra. Lagene er operative og området blir brukt til beite. 

Resultatet av bruksordningen er derfor et fungerende eierlag og et fungerende driftslag samt et 

fungerende beiteområde. Partenes forventninger til hvordan lagene skulle fungere i praksis 

var selvsagt varierende på lik linje med ønsket om å ha et felles beiteområde. Etter at lagene 

har vert operative i seks år er alle enige om at lagene har fungert i praksis. De som i 

begynnelsen var i mot saken er allikevel fremdeles skeptiske til bruksordningen og beite i 

området.  

Hvordan har lagenes vedtekter fungert i forhold til de institusjonelle rammevilkårene 

jordskifteretten påla de?  

Lagene fungerer etter de vedtektene jordskifteretten la til grunn for driften av lagene. Det 

eneste som ikke har blitt gjennomført i tråd med vedtektene er leiesituasjonen. Det virker som 

at ingen av lagene har forstått hvordan bestemmelsene rundt leie skal fungere. Under intervju 

med den ene rekvirenten mente han at beiteeierlaget hadde fått for stor makt da de i teorien 

kunne legge ned hele beitelaget. Denne påstanden koma av at beiteeierlaget de ikke ville 

fornye leiekontraktene. Vår forståelse av vedtektene sier at denne makten ikke ligger hos 

beiteeierlaget men hos hver enkelt grunneier. Samtidig har beitelaget inngått ti år lange 

leiekontrakter uten avståelser av retter fra andre grunneiere, noe som er i strid med 

vedtektene. Begge lag hadde hatt fordeler av å bruke vedtektene rundt leie slik jordskifteretten 

ville at bestemmelsene skulle fungere. Beiteeierlaget hadde fått nye utleiekontrakter og mer 

stabil drift av beiteområdet og beiteeierlaget hadde sikret beiteretten til grunneierne da 

fordelingen av beitet ville blitt ivaretatt etter § 5.  

Konflikter og håndtering av disse.  

Konfliktene i området bærere preg av grunneiernes opprinnelige anførsler i saken. De som var 

imot bruksordningen med bakgrunn i at de var redde for at beitinga ville skade skogen har 

ikke gått bort i fra dette synspunktet. Under intervju med disse kom det frem at de vil anke på 

nytt når 10 års fristen går ut. Dette er et sterkt signal på hvor missfornøyde de er med 

situasjonen. En kan spørre seg selv om det går på trass eller om saken har råket ved deres 
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følelse av suverenitet over egne teiger. Disse grunneierne virker etter vårt syn mer i mot saken 

på trass en av sakelige grunner. Skadene sauen angivelig hadde påført skogen var ikke av stor 

karakter og partene det gjaldt hadde såpass store andeler i beiteierlaget at leieinntektene 

bruksordningen genererte fint burde dekke skadene sauen påførte eiendommene.  

Ting som kunne vert gjort annerledes i saken.  

Trassevalget har vert det største punktet for ting som kunne vert gjort annerledes. Alle utenom 

en av de partene vi intervjuet ville under dagens forhold trukket gjerdet lenger ned mot 

Svorkmo sentrum jf alternativ 2. Dette for å få med kulturlandskapet i dette området som er i 

ferd med å vokse igjen. På grunn av grunneiernes forståelse av vedtektene kunne det være et 

forslag å endre på vedtektene slik at de ville vært lettere å forstå for partene involvert i saken.  

Fremtiden for beiteområdet. 

Faktum er at når leiekontraktene på beitet går ut i 2012 sitter kun en grunneier igjen i 

beitelaget. Ut i fra vår forståelse av vedtektene burde leietagerne da kunne få samtykke fra 

enkeltstående grunneiere/beiterettshavere i området og nytte beitet etter deres andel.   

Avslutting. 

Dette har vert interessant og en læringsfylt prosess. Vi vil takke alle grunneierne vi intervjuet 

da de gav oss viktig informasjon vi ikke kunne klart oss uten. Til slutt vil vi takke Tore 

Solheim, Magne Reiten, Øystein Bjerva og Einar Hegstad.  
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Forord 
Denne rapporten er utarbeidet i forbindelse med emnet EIE304, feltarbeid i eiendomsfag ved Universitetet 

for miljø- og biovitenskap. Kurset består av en ukes feltarbeid og utarbeidelse av tilhørende rapport. 

Feltarbeidet fant sted høsten 2011 i Trondheim kommune i Sør-Trøndelag. I etterkant av feltuken er det ikke 

lagt opp til undervisning, men veiledning til rapportarbeidet. 

 

Målet med kurset er å få innsikt i hvordan en jordskiftesak foregår både hva gjelder de ulike prosessene og 

det konkrete arbeidet. Emnebeskrivelsen gir uttrykk for at studentene etter endt kurs skal kunne utføre reell 

eiendomsfagelig datainnsamlig gjennom intervjuer, observasjon, dokumentstudier med mer. I tillegg skal en 

kunne bruke de strukturerte samtalene med aktørene som arbeidsverktøy. 

 

Før vi satte i gang feltarbeidet fikk vi fremme et ønske om hvilke sak vi ville se nærmere på og ut ifra disse 

ønskene har vi blitt satt sammen til en gruppe og deretter utdelt informasjon om den aktuelle 

jordskiftesaken. Dette er en reell jordskiftesak som finner sted på Valentinlyst senter. Valentinlyst senter 

ligger rett øst for Trondheim sentrum. Jordskiftesaken er fortsatt under behandling. 

 

Rapporten er utarbeidet av Håkon Pedersen Veseth, Erlend Løvøy og Charlotte Aschim. Gruppearbeidet har 

fungert veldig godt og vi har alle tatt ansvar og bidratt til det endelige resultatet. 

 

Vi vil også gjerne få takke de ulike partene og interessentene som har tatt seg tid til å svare på spørsmål og 

Øystein Bjerva og Einar Hegstad for god veiledning. 

 

 

 

 

 

Håkon Pedersen Veseth   Erlend Løvøy   Charlotte Aschim Mæhre 
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1. Innledning  

1.1 Tema 
Denne rapporten er utarbeidet i forbindelse med emnet EIE304, feltarbeid i eiendomsfag ved Universitetet 

for miljø- og biovitenskap. Rapporten dreier seg om en jordskiftesak i et urbant område i Trondheim 

kommune. Jordskiftesaken gjelder et jordskifte i et kjøpesenter, Valentinlyst senteret. I saken kreves det 

ombytting av arealer i henhold til jordskifteloven § 2 bokstav b. Det er i saken snakk om et bytte av rundt 

200 kvm kjøpesenterareal fra en matvarekjede på kjøpesenteret mot at disse får et tilnærmet likt areal 

tilbake fra eieren av den resterende kjøpesentermassen. Bakgrunnen til bytte er et ønske om en mer 

hensiktsmessig arealsituasjon. 

 

Rapporten tar for seg noen av de interessante problemstillinger en slik spesiell sak fører med seg med blant 

annet formaliseringsmessige problemer og hvor vidt de materielle vilkårene for fremming av saken er 

oppfylt. Saken som er studert er per dags dato ikke avsluttet, men endringene i arealstrukturen er allerede 

blitt gjennomført og har over en lengre periode fungert godt. Dette og at jordskiftesaken foregår under tak 

gjør saken til en jordskiftesak litt utenom det vanlige og reiser en rekke prinsipielle spørsmål.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Illustrasjon fra skiftefeltet (Kilde: Eget bilde) 
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1.2 Problemstilling 
Denne saken inneholder flere interessante spørsmål som det kunne vært interessant og sett nærmere på, 

men for å gå i nærmere inn på et enkelt tema ønsker vi å legge vekt på en problemstilling som vi anser som 

svært sentral både med tanke på den aktuelle saken, men som også vil kunne reise spennende spørsmål ved 

videre utvikling av jordskiftedomstolens sakstyper. I tillegg til den aktuelle problemstillingen reiser saken 

også andre interessante spørsmål, disse vil vi imidlertid kun begrense oss til å påpeke i rapporten og vil i 

begrenset grad utdypes videre.  

 

Etter feltkurset i Sør-Trøndelag fikk vi god innsikt i saken og de forskjellige innfallsvinklene. Det som raskt ble 

et spørsmål i denne saken er hjemmelsgrunnlaget jordskifteretten bruker for å fremme saken. Nærmere 

bestemt bruken av jordskiftelovens § 2 bokstav b i denne saken. 

 

Vår problemstilling er;  

”å belyse jordskiftesaken med dens innhold samt greie ut om lovhjemmelen for fremming av 

jordskifte”. 

 

For det første ønsker vi å gi et oversiktlig bilde over jordskiftesaken med de ulike aktørene, hovedtrekk, 

hendelsesforløp og arealer.  Dette anser vi som nødvendig både for å kunne forstå den senere drøftingen, 

men også fordi dette er en jordskiftesak litt utenom det vanlige. Vi vil derfor forsøke i størst mulig grad å få 

frem alle nødvendige opplysninger om saken. I tillegg ønsker vi å greie ut om aktuell teori knyttet til de 

aktuelle temaene. Med dette mener vi blant annet teori knyttet til materielle vilkår, forholdet mellom de 

ulike lovverkene, jordskifte i urbane strøk og hvordan en slik situasjon alternativt kunne vært løst. 

 

For det andre ønsker vi å greie ut/drøfte den aktuelle sakens lovhjemmel som i dette tilfelle er 

jordskiftelovens § 2 bokstav b. Vi ønsker å se hvor vidt behandlingen av saken kunne skje på grunnlag av den 

aktuelle hjemmelen, eventuelt hvorfor eller hvorfor ikke. 

 

1.3 Framgangsmåte 

Datainnsamlingen til denne rapporten ble gjort under feltarbeidet i uke 35 i Trondheim kommune. Dette ble 

gjort gjennom dokumentundersøkelser av sakens rettsbok, avtaledokumenter, kart og liknende. Sakens 

innhold, samt framgang fikk vi presentert av jordskifterettsdommer Tore Solheim under fellesmøte i 

Domstolsadministasjonen i Trondheim.  

 

Senere samme dag var vi på befaring av jordskiftefeltet med jordskiftrettsdommer Tore Solheim og ingeniør 

Magne Elshaug. Der ble grensegangen for de to arealene som saken omtalt påpekt ytterligere. Videre ble 
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arbeidet fulgt opp av intervjuer av parter og interessenter. For Trondheim kommune – Helge Kringtrø, 

representant for Aberdeen Asset Management – Ole Kristian Sporsheim, Advokat ved Basale Eiendom – Siri 

Rønning, og eiendomssjef for Trondos – Morten Mogseth. Advokat Siri Rønning tok over som 

rekvirentsrepresentant etter Vegard S. Karlsen. 

 

Intervjuene vi gjorde skjedde i møte med aktørene ved deres kontorer. Møtene med overnevnte aktører 

ble avtalt i løpet av feltuken i Sør-Trøndelag, 29.aug-2.sept., per telefon for så å utøves ved personlig møte. 

Intervjuene bestod av uformelle samtaler om sakens innhold, dens utfordringer og videre utvikling. Vi 

hadde på forhånd utformet spørsmål til aktørene for å kunne sette lys på sakens innhold, se vedlegg nr. 2. 

De overnevnte aktørene hadde før feltuken vår i Sør-Trøndelag fått tilsendt respondenter i form av brev av 

faglig veileder for dette faget, Einar Hegstad. Dette brevet er lagt ved som vedlegg, nr. 1. 

 

Aktørene var svært behjelpelige med kartdokumentasjon av skiftefeltet. Oversiktskart, framlagt ved befaring 

07.07.2011, matrikkelføringskart og jordskiftekart mottok vi av jordskiftedommer Tore Solheim. 

Situasjonsplan fra 1974 til 2009 var Morten Mogseth ved Trondos behjelpelig med. Fasade Nord – 

eksisterende situasjon og Fasade Nord – ny situasjon fra Stordahl arkitektkontor hentet vi ut ved 

Trondheims byarkiv.  Begjæring om oppdeling i eierseksjoner med tilhørende kart fra kart- og 

oppmålingskontoret, hjemmelserklæring og samtykke til oppløsning av sameie, samt samtykke til 

seksjonering av gnr./bnr. 55/52 fikk vi tildelt av Ole Kristian Sporsheim ved Aberdeen Asset Management. 

Utskrift av foreløpig rettsbok fikk vi utdelt av våre faglærere, Einar Hegstad og Øystein Bjerva, før feltuken i 

Sør-Trøndelag fant sted. 

 

For å samle videre informasjon om saken besøkte vi Trondheim byarkiv hvor vi hentet kart og 

dokumentasjon vedrørende arealene på Valentinlyst senter, se vedlegg 3. 

 

Torsdag 01.09.2011 fikk vi anledning til å snakke med jordskifteoverdommer Magne Reiten. Da hadde vi en 

samtale og diskuterte de faglige aspektene ved saken.  

 

En viktig kilde til informasjon har vært gjennom de intervjuene vi har gjort av de ulike aktørene i saken. Vi 

fikk gjennom disse samtalene aktørenes synspunkter og utfordringer på prosessen og saken generelt. Dette 

har videre resultert som en trinnvis utviklingsprosess frem mot denne rapporten.  

 

En telefonsamtale med jordskiftedommer Tore Kraggerud ved Akershus og Oslo jordskifterett, den 

28.09.2011, var behjelpelig i henhold til jskl. § 2 bokstav b, som saken er krevd etter. Kraggerud kom også 

med synspunkter i forbindelse med dokumentavgift-problematikken denne saken tar opp. 
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I møte med jordskiftedommer Ove Flø ved Akershus og Oslo jordskifterett, den 03.10.2011, ble Kraggerud 

sine, samt gruppens synspunkter bekreftet. Vi ble henvist relevante lover, lovparagrafer, forarbeid og 

jordskiftelovens sakshistorikk. 

 

I tillegg til samtaler med de overnevnte jordskiftedommere har vi også vært i kontakt med Statens Kartverk. 

Som følge av høstferie og kolliderende timeplaner har vi ikke fått anledning til å reise til Hønefoss, men vi 

har derimot foretatt samtaler over telefon. Vi har snakket med Haldis Framstad Skaare. Dette har vært 

svært behjelpelig med tanke på tinglysning og dokumentavgift.  

 

Under utforming av spørsmål til de ulike aktørene, tok vi utgangspunkt i de problemstillingene vi hadde 

tenkt oss. Her var det viktig for oss å klarlegge aktørenes rolle, ståsted til sakfremming for jordskifteretten, 

kravsgrunnlag, utfordringer i forbindelse med tinglysning og matrikkelføring, sammenføyningen av lovverk, 

seksjonering, verdivurdering, saksbehandlingstid og alternative løsninger. Mer utdypende om dommernes 

innsyn i saken blir belyst i større grad i rapportens hoveddel. 

 

1.4. Oppgavens oppbygning 
Oppgaven inneholder fire kapitler, der kapittel en vil gi en innføring i jordskiftesaken og belyse de ulike 

aspektene ved jordskiftesaken. Her vil vi forsøke å belyse saken i sin helhet med blant annet eiendommen 

og dens utvikling, aktører og interessenter. 

 

I og med dette er en spesiell jordskiftesak, vi vil av derfor forsøke å belyse den så godt som mulig. Det er 

sentralt for å kunne sette seg inn i sakens realiteter, og i tillegg forstå hvorfor situasjonen i dag er blitt som 

den har blitt. 

 

Andre kapittel er et teorikapittel om flere aktuelle temaer knyttet til den aktuelle jordskiftesaken.  Kapittelet 

er ment å gi tilstrekkelig bakgrunnskunnskap til både forståelse av saken og drøftingen. I dette kapittelet vil 

vi blant annet gå nærmere inn på virkeområdet til jordskifteretten, og de vilkårene som må oppfylles for å 

fremme saken. Videre vil vi se nærmere på hvordan en slik sak blir håndtert uten jordskiftesak som nok er 

den mest vanlige måten. 

 

Det tredje kapittelet er et kapittel hvor vi har drøftet de ulike aspektene av problemstillingen.  Det er her vår 

drøftelse av hjemmelsbruken er, og våre vurderinger i forhold til saken. 

 

Avslutningsvis har vi i et kapittel forsøkt å oppsummere våre tanker om saken. 
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2. Beskrivelse av jordskiftesaken  

2.1 Innledning 

Dette kapittelet gir en innføring i jordskiftesaken og vil belyse de ulike aspektene ved jordskiftesaken. 

Innledningsvis vil vi forsøke å framstille eiendomsforholdene med blant annet Valentinlyst senterets nærhet 

til en stor by, de ulike enhetene på eiendommen samt ulike egenskaper ved Valentinlyst senteret. Deretter 

vil vi gå nærmere inn på de ulike aktørene og interessentene i saken. Med andre ord hvem er det som 

faktisk eier de ulike enhetene og hvordan aktører er dette. Vi vil også forsøke å belyse hvordan 

eiendomsforholdene har utviklet seg til å bli slik de er i dag. Avslutningsvis vil vi gå nærmere inn på den 

aktuelle jordskiftesaken og forsøke å greie ut om saken. 

 

2.2. Eiendommen 
Eiendommene denne saken dreier seg om ligger i Trondheim kommune i bydelen Valentinlyst. Trondheim 

er Norges tredje største by med en befolkning på ca. 174 000 innbyggere. Trondheim kommune har hvert 

år en vekst på ca. 2000 innbyggere. Bydelen Valentinlyst er bosted for ca. 45 000 av Trondheim sin 

befolkning. Stadig byutvikling fører til at Trondheim sentrum ekspanderer ytterligere fra år til år. Bygging av 

ny E6 fra sentrum til nordre og østre del av Trondheim vil være med på å bringe byen og dens fasiliteter 

nærmere bydelen Valentinlyst. Trondheim har i dag ca. 10 store kjøpesenter, hvorav to av disse finnes på 

Trondheims østre side.  

Boligsammensetningen rundt Valentinlyst senteret som denne saken dreier seg om er varierende, med alt 

fra høyhus til eneboliger og det er i området ingen tradisjonell bystruktur. Bosetting i bydelen er attraktiv 

med tanke på nærhet til sentrum, gode uterom og tilgang til større grønne områder og 

rekreasjonsområder. Høyblokkene ved Valentinlyst senteret utgjør imidlertid den mest ruvende og 

karakteristiske bebyggelsen i bydelen. 

Senteret fremstår i dag som et veldrevet og godt besøkt nærsenter. Senteret inneholder i dag en rekke 

butikker og servicetilbud. Kjøpesenteret er i dag ca 7000 kvm og har en parkeringsdekning med over 200 

parkeringsplasser. 

Kjøpesenterets egenskaper og bydelens potensial gjør at det aktuelle området er svært interessant med 

tanke på videre utvikling. Videre kan det sies at den sentrale beliggenhet i Trondheim og det faktum at 

kjøpesenterareal er ettertraktede og har betydelig inntjeningspotensial gjør at arealene de eiendommene 

saken gjelder nødvendigvis er verdifulle både i dag og sannsynligvis i årene som kommer.  



 

Figur 2 Oversikt

 

Når det gjelder rettighetsstrukturen i

den av to gårds- og bruksnummer 55

omtales imidlertid også som Trondos

Valentinlyst Eiendom AS og resten ei

frem av figur 2. og vi ser at arealet so

senterbebyggelsen. 

 

2.3. Aktører/parter 

I denne saken er det et forholdsvis be

profesjonelle, og samstemte i sine øn

alle var oppmerksomme på saken, og

samme realitetsforståelsen og mål.  

 

Kommunale og statlige organ er også

gjennomføre slike saker, og har en be

de tradisjonelt er en slags premissgiv

slik at de til en viss grad “mister kontr

kompetansen til å gjennomføre slike 

 

rsikt over eiendomsgrenser (Kilde: trondheim.kommune.no)

ren i Valentinlyst senteret er den i dag delt og som vi

r 55/98 og 55/52. Gnr./bnr. 55/98 eies av Coop Tron

dos. Gnr./bnr. 55/52 er delt inn i 80 seksjoner hvor s

n eies av Sameiet Valentinlyst Senter. Den aktuelle e

t som eies av Trondos, gnr./bnr. 55/98 ligger plasser

begrenset antall aktører. De private aktørene bære

e ønsker og mål med jordskiftesaken. Det fremgikk a

, og hedde heller ikke satt seg inn i hva det innebar, 

 

gså vesentlige i saken. Kommunen har tradisjonelt s

n betydelig egeninteresse både med tanke på inntek

sgiver for utvikling i sitt område. Videre blir nok jord

ontroll” over “egne” prosesser, og det er heller ikke u

like tiltak er satt under tvil. 
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Den siste betydelige aktøren her er Statens kartverk ved tinglysningen.  Tinglysningen har i de fleste tilfeller 

hjemmel til å kreve dokumentavgift. Eiendommer underlagt jordskifte er i mange tilfeller unntatt 

dokumentavgift. Det er ikke urimelig å anta ar om man ser en økning i tilfellene med slike typer saker vil det 

følgelig bety at statens kartverk ved tinglysningen miste en betydelig sum avgifter, og av den grunn har en 

egeninteresse av utfallet i denne saken.  

 

Figur 3 Valentinlyst senter sett fra Tyholttårnet (Kilde: Wikipedia.no) 

 

2.3.1 Coop Trondheim og Omegn BA 

Coop Trondheim og Omegn BA eller Trondos SA er eier av gnr. 55/98 hvor det i dag ligger en Coop Mega 

butikk.  Trondos SA er et av landets største samvirkelag med nær 40 butikker og i overkant av 100 000 

medlemmer og eiere. Med forankring i Trøndelag og i 6 ulike kommuner er Trondos en omfattende 

medlems eid organisasjon. 

 

Samvirkelaget ble opprettet i 1970 gjennom en sammenslutning av 7 ulike samvirkelag. Trondos er en del av 

Coop Norge SA. Coop Norge SA er igjen en fellesorganisasjon for landets 132 samvirkelag som til sammen 

danner eierselskapet Coop Norge. 

 

2.3.2 Valentinlyst Eiendom AS 

Valentinlyst eiendom AS er eier av gnr. 55/52 seksjon 2, altså den resterende delen av kjøpesenteret. 

Valentinlyst eiendom AS er et single purpose selskap, selskapet var da jordskiftesaken ble fremmet eid av 

Wahl Eiendom. Wahl Eiendom har fra 1985 drevet med utvikling og forvalting av eiendom, men begynte 

ikke med handelseiendommer før 1998. Da startet en satsing på små og mellomstore nærsentre. Denne 

satsningen fortsatte også senere da selskapet startet kjøp i Trondheim.  
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Wahl Eiendom eier store handels- og kontoreiendommer og har store leieinntekter. Selskapet opererer i 

utgangspunktet i Oslo og Trondheim. Wahl Eiendom solgte senere (01.01.2011) Valentinlyst eiendom AS til 

Aberdeen Asset Management. 

 

2.3.3 Sameiet Valentinlyst Senter 

Sameiet Valentinlyst senter er eier av de resterende seksjonene på gnr. 55/52. Dette er altså et seksjonert 

sameie med 80 selveierleilighet som ble stiftet i 2008. Blokken er et signalbygg i landskapet med 15 etasjer 

og garasjeanlegg.  

 

Figur 4 Valentinlyst sameie, Horisont leiligheter (Kilde: Kjeldsberg.no) 

 

2.4. Utvikling 
Eiendomsstrukturen i skiftefeltet kan se uoversiktlig og noe rotete ut, der eiendommen til Trondos er 

“omkranset” av det resterende kjøpesenterarealet til Valentinlyst senter. For å forklare dagens eiendoms- 

og rettighetsstruktur må man se på eiendommens historiske utvikling. Opprinnelig var eiendommen et 

gårds- og bruksnummer, 55/1. Datidens eier utviklet senere eiendommen trinnvis i flere etapper. 

 

Tidligere ble senteret kalt Strinda butikksenter.  I figur5. forsøker vi å vise deler av utviklingen av senteret. I 

bildet 1 ser vi hvordan eiendommen så ut i 1974, da var de bebygde arealene på totalt 805 m² med en 

utleiedel på 235 m², samt et samvirkelag på 570 m². Senere ble butikkarealene trinnvis utvidet. Bildet 2 
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viser at senteret er blitt utvidet med et tilbygg på 300 m² på eiendom 55/52, rundt samvirkelaget. Bildet 3 

viser eiendommene i 1992 og bildet 4 2009. 

 

Med figur 5. forsøker vi å vise hvordan Trondos sine arealer, gnr./bnr. 55/98 trinnvis blir bygget inne. Dette 

gir et bilde av hvordan dagens struktur er oppstått. Videre er det også skjedd ting med nærliggende 

kjøpesenter. I år 2010 ble KBS-senteret revet, dette skal imidlertid bygges opp til 2012. Dette kjøpesenteret 

lå mellom Trondheim sentrum og Valentinlyst senter. Rivingen og oppbyggingen av KBS-senteret har 

utviklet seg i en positiv retning for Valentinlyst senter som har overtatt deler av dets kundegruppe. Dette 

har økt senterets omsetning, samt gode renommert. For å beholde de ”nye” kunden ønsket Valentinlyst 

senteret å utvikle seg i samsvar med senterets økte omsetning, større innfart av kunder og behov.  

 

 

Figur 5 Oversikt over utvikling av eiendommene (Kilde: Trondos) 
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2.5 Avtale 

I 2007 inngikk Coop Trondheim og omegn BA og Valentinlyst Eiendom AS en avtale om et bytte av to 

arealer inne på kjøpesenteret. Dette var en avtale om å gjøre noe med den eksisterende 

rettighetsstrukturen. Lenge hadde partene forsøkt å optimalisere driften ut fra deres gitte forhold, men 

bestemte seg senere for å forsøke å se bort i fra eiendomsgrensene for å få en best mulig drift.  

 

Det ble da foreslått en løsning om å bytte to tilnærmet like store arealer. Ved at partene bytter tilnærmet 

like arealer mente partene at begge kunne oppnå en løsning som ville være bedre for dem enn den 

tidligere løsningen og dermed ble avtalen inngått. Endringene var etter plan- og bygningsloven 

søknadspliktige, de aktuelle søknader ble godkjent og endringene ble deretter utført. 

 

Forholdene har nå vært slik i noen år og driften av både Coop Mega og resten av kjøpesenteret virker 

bedret som følge av avtalen. Partene hadde oppnådd en bedret eiendomssituasjon, men hadde ennå ikke 

fått formalisert endringene. Det ble da foreslått av advokat å gjøre dette ved gjennom en jordskiftesak og 

det ble senere fremmet krav av sak for Sør-Trøndelag jordskifterett. 

  

2.6. Jordskiftesaken 
Den 12.10.2009 ble det krevd jordskifte sak for Sør-Trøndelag jordskifterett. Saken ble krevd av advokat 

Vegard S. Karlsen fra advokatfirmaet Basale AS på vegne av Coop Trondheim og Omegn BA, Valentinlyst 

eiendom AS og Sameiet Valentinlyst Senter. Saken ble senere overført til advokat Siri Rønning, som i dag 

står som rekvirent for saken. Saken er krevd etter jordskiftelovens § 2 bokstav b.  

Ifølge rettsboka er saken fremstilt slik; ”sakskravet omfatter jordskifte for omforming av eiendommene 

gnr./bnr. 55/98 og 55/52 i samsvar med avtale inngått mellom partene i 2007. Som følge av omforming av 

eiendommene, må det også foretas en reseksjonering”. 

 

Det er i jordskiftesaken snakk om å omforme de to eiendommene ved at Trondos bytter en del av sitt 

gnr./bnr. 55/98 mot en del av Valentinlyst Eiendom AS sitt gnr./bnr. 55/52 seksjon 2. Som vist i figur 6. Gir 

altså Trondos fra seg areal 1. til Valentinlyst Eiendom AS mot at de får areal 2. tilbake. De arealene som 

Trondos gir ifra seg (areal 1.) er om lag 200 kvm, mens de arealene som Valentinlyst Eiendom AS gir i fra seg 

(areal 2.) er om lag 191 kvm. Endringene i arealdisponeringen er allerede fysisk utført, og tatt i bruk av de 

respektive partene på Valentinlyst kjøpesenter. Jordskiftesaken er fremmet for å kunne formalisere disse 

endringene. 
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Figur 6 Oversikt over jordskiftesaken (Kilde: Sør-Trøndelag jordskifterett) 

 

Trondos totale eiendomsareal, gnr. 55/98 er rundt 1170 kvm og er fullt ut bebygd som kjøpesenterbutikk og 

med tilhørende funksjoner. Deres eiendom er omkranset av gnr. 55/52 som er et kjøpesenter med 

tilhørende parkeringsarealer. Trondos sine arealer er forøvrig bygd sammen med kjøpesenteret og fremstår 

ikke som en egen grunneiendom inne på kjøpesenteret. Den samlede bygningsmassen er etablert i ett plan, 

det er altså ikke kjeller eller etasjer i høyden. Arealene bærer ikke preg av å være to uavhengige gnr./bnr., 

senteret framstår som et alminnelig kjøpesenter med felles tak og skillevegger mellom de ulike foretningene 

og fellesarealene. 

 

Formålet er å endre eiendomsstrukturen inne i kjøpesenteret ved at eier av gnr./bnr. 55/98, Trondos gir fra 

seg et areal i bytte mot et annet fra Valentinlyst eiendom AS. Hovedargumentene for endringen av 
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eiendomsstrukturen var at endringen ville være fordelsaktig for begge, der man fikk med den nye 

situasjonen utnyttet arealene mer optimalt.  I rettsboka går det frem at ”som følge av behov for samsvar 

mellom eiendomsforhold og bruken av arealene, ønskes gjennomført et jordskifte av grunn og bruksretter 

mellom Sameiet og Coop sine eiendommer”. Samtidig som senteret ville få en mer effektiv arealutnyttelse 

ville Trondos ved Coop Mega også få en mer hensiktsmessig eiendomsform for deres bruk. 

 

Som kjent kreves det et vist samsvar mellom de verdier som byttes i en jordskiftesak. Selv om partene er 

enige om at det i dette tilfellet blir byttet arealer av lik verdi, må jordskifteretten jfr. jordskifteloven § 19 

verdsette de arealer som går i bytte. Etter jordskifteloven § 28 skal hver eiendom få igjen den grunnverdi 

som eiendommen gir fra seg. Retten har i dette tilfellet tatt utgangspunket i at arealdifferansen på 9,5 kvm 

ikke tilsier at det er overført verdier mellom grunneiendommene gnr./bnr. 55/52 og 55/98, og at 

bygningsverdien på arealene er like. Videre har retten uttalt at de enkelte arealdelene inngår i en helhetlig 

kjøpesenterløsning under ett felles tak, og det er derfor ingen særskilt bygningsverdier for de aktuelle 

delene. Arealene er altså vurdert til å ha lik verdi. 

 

Seksjoneringen av arealer må etter eierseksjonsloven §§ 7-9 godkjennes av kommunen. Dette er derfor tatt 

inn i jordskiftesaken som et viktig element. Blir seksjoneringen godkjent er det de nye eiendomsgrensene 

som følge av jordskiftekartet som legges til grunn, imidlertid etter en eventuell tinglysning. Jordskiftet og 

seksjoneringsvedtak må sees i sammenheng. Tinglysning av både jordskiftesaken og seksjoneringen må av 

den grunn foregå samtidig, samt utøves i regi av jordskifteretten, jfr. Eierseksjonsloven § 11 (1). Trondheim 

kommune har redegjort for muligheter for grensejusteringer etter bestemmelsene i matrikkelloven. Det 

følger av den oppheva delingsloven og den nye matrikkeloven at grensejustering kan foretas forutsatt at 

det kun er snakk om mindre arealer som overføres. 

 

Som tidligere nevnt har saken ikke ennå blitt avsluttet, men retten har kommet til en slutning som lyder som 

følger: 

 1. Saken fremmes. 

2. Skifteplanen vedtas i samsvar med eiendomssituasjonen som framgår av kart framlagt som 

dokument nr. 3. 

3. Dette vedtaket gjøres under forutsetning om at begjæring om reseksjonering blir godtatt i 

kommunen.  

 

Saken er derfor blitt utsatt inntil følgende momenter er avklart: 

o Rekvirenten oppdaterer begjæring om reseksjonering.  

o Rekvirenten sender oppdatert begjæring om reseksjonering til jordskifteretten så snart som mulig.  
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Retten ble hevet den 8. februar 2011 og saken ble utsatt inntil begjæringen om reseksjoneringen er 

oppdatert og denne er sendt til jordskifteretten. I et møte med kommunen fikk vi vite at den tidligere 

begjæringen var mangelfull og kommunen forklarte hva som måtte utbedres. Slik vi forstod det var dette 

kun snakk om formelle feil som vil kunne være uproblematisk å utbedre. 

 

2.7. Institusjonelle rammevilkår 

Vi vil her gi en kort redegjørelse for de institusjonelle rammevilkårene som foreligger i rapportens omtalte 

sak, Valentinlyst senteret i Trondheim kommune. Med dette mener vi de lover og regler som har styrt 

atferden eller handlingene til aktørene. 

Først vil vi begynne med å skille mellom det offentligrettslige og det privatrettslige ved disse 

rammevilkårene. Innenfor det offentligrettslige har vi reguleringsregimet, bygningsmyndigheter og andre 

statlige aktører. De er gitt lovregler som det de har til rådighet til å forvalte, og er gitt rett til å gripe inn i 

eiendomsforhold, også i transaksjoner med eiendomsretter. Under disse lovreglene kommer også de 

uformelle reglene, normene, kultur og tradisjon inn. Dette vil for eksempel være interessentenes vilje og 

vane med henhold til kommunikasjon mellom de forskjellige aktørene som her trekkes inn i saken, med 

hensyn til for eksempel de ulike formalitetene knyttet til saksgangen. 

Det privatrettslige bygger på, og reguleres gjennom eiendomsregimet. Eiendomsregimet består først og 

fremst av eiendomsrett og de formelle lovreglene rundt eiendomsretten. Her vil også de uformelle reglene, 

normene, kultur og tradisjon spille inn, akkurat som ved reguleringsregimet. Forhandlingsskikk og 

kontraktsrett er to eksempler på både formelle og uformelle lovregler som er viktige "spilleregler" for 

aktørene i deres samhandling med andre aktører.  

I denne saken har partene, som nevnt, seg i mellom inngått en avtale i forbindelse med de arealene som 

skal byttes. Selve byttet er allerede gjennomført, avtalen er skrevet under og eiere av de to gårds- og 

bruksnummer saken omhandler er enige om alle vilkår.  

Saken er ført inn til jordskifteretten under jordskiftelovens § 2 bokstav b. Denne paragrafen er overordnet 

for bytte av arealer. Denne uttrykker at jordskifteretten kan brukes når ombytting av grunn eller retter skal 

formes på nytt. Dette er tilfellet i saken, Valentinlyst senteret. Om denne paragrafen er brukt rett i denne 

saken er noe vi har tatt for oss nærmere senere i rapporten. 
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3. Teori 

3.1. Innledning 
Dette kapittelet vil gi noe bakgrunnskunnskap til både forståelse av saken og senere drøfting. Vi vil forsøke å 

gi en generell fremstilling av jordskifte samt mer spesifikk teori om blant annet lovhjemmel, materielle 

vilkår og formalisering av eiendom herunder tinglysning, dokumentavgift og seksjonering. I hovedsak vil de 

viktigste spørsmålene belyses og kapittelet vil formidle som nevnt noe teori samt en forståelse av de ulike 

begrepene. I forsøk på å begrense kapittelet vil vi kun forsøke å få med de viktigste hovedtrekkene da det 

ellers kunne vært skrevet mye om de ulike temaene. 

 

3.2. Jordskifte 

3.2.1 Innledning 

Innledningsvis kan vi nevne at jordskiftedomstolene er en særdomstol som jobber med saker hjemlet i 

jordskifteloven, dette dreier seg i hovedsak om omforming av eiendom, tilrettelegging for samarbeid på 

tvers av eiendomsgrenser, klarlegging av rettsforhold til fast eiendom, fastlegging av eiendomsgrenser og 

forskjellige typer skjønn. 

3.2.2. Hjemmel og materielle vilkår 

Som sagt må sakene jordskifteretten skal jobbe med være hjemlet i jordskifteloven, sakene krever en positiv 

lovhjemmel. Hovedvilkårene for å fremme en jordskiftesak finner vi i §§ 1, 2 og 3 i jordskifteloven. Dette er 

kumulative vilkår som må være tilfredsstilt for å kunne behandle saken. 

 

 Vilkåret i § 1 krever at eiendommer som er del i et jordskifte skal være vanskelig å nytte ut på en tjenelig 

måte etter tid og tilhøve, altså utjenelige. Med dette menes det at forholdene på en eller flere eiendommer 

må være utjenelige. Først og fremst kan det nevnes at med eiendom i denne sammenheng menes det den 

enheten som berøres under et jordskifte. Dette trenger ikke omfatte en hel eiendom, men kan gjelde den 

delen av eiendommen som det er krevd jordskifte for. I tillegg kan eiendom i denne sammenhengen også 

forstås som en bruksrett eller lignende. Vurderingen av tjeneligheten må gjøres ved en objektiv vurdering 

etter dagens situasjon. Retten vurderer her altså hva en normalisert eier av den aktuelle eiendommen 

objektivt sett vil anse som tjenelige eiendomsforhold. Det samme gjelder hvilke arealdisponering som skal 

legges til grunn, dette vil blant annet bygge på en vurdering av hva som er vanlig i det aktuelle området, hva 

er området regulert til i arealplanen og hva er påregnelig ut fra en objektiv vurdering. 

 

Vilkåret i § 2 gir uttrykk for hva jordskifte kan gå ut på, jordskifteretten skal ha et virkemiddel i sin 

verktøykasse for å bedre den aktuelle situasjonen, med det menes at forholdene må positivt kunne gjøres 

bedre ved å gjøre bruk av ett eller flere virkemidlene i § 2. § 1 innebærer at det skal skapes en netto nytte 

(skiftegevinst), ved bruk av virkemidlene i § 2. De tilgjengelige virkemidlene er tidligere nevnt og finnes 
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hovedsakelig i § 2 bokstav a-i. Det er viktig at jordskifteretten før behandling av saken tar stilling til om det 

finnes de rette virkemidlene for å kunne løse problemet. Retten må vise til det spesifikke virkemiddelet. 

 

Vilkåret i § 3 bokstav a gir rammer for partenes garanti, saken skal kunne gjennomføres på en slik måte at 

ingen får større kostnader og ulemper enn nytte. Denne paragrafen er ment for å gi partene en trygghet i en 

jordskiftesak. Den skal i hovedsak hindre at partene kommer ut av jordskifte med en dårligere situasjon enn 

det de gjorde tidligere. Paragrafens bokstav a bygger på at vurderingen av nytten skal gjøres for hver av 

eiendommene i saken. Nytten eller skiftenytten skal være minst like stor som kostnadene og ulempene for 

hver av eiendommene.  

 

3.2.3. Jordskifte i Urbane strøk 
I jordskifteloven av 21. desember 1979 ble det for gjort klart i lovforarbeidene at den tidligere grensen 

mellom land og by ikke lenger var gjeldende, noe som senere stadfestet ved lovendringene i 

jordsskifteloven 1.juli 2006, dette betyr ikke at jordskifteretten ikke hadde anledning til å benytte sine 

virkemiddel i tettbygd strøk, men det var forutsatt at bygningsrådet gav sin aksept. Det ble da endret slik at 

én fikk inn nye bestemmelser om bruk av jordskifteretten i byer og tettsteder. § 1 bokstav a ble endret, det 

ble også innført to nye sakstyper i § 2, bokstav h og i. Dette blir for øvrig også kommentert i Ot.prp. nr. 78 

(2004-2005); ”Etter gjeldende rett gjelder jordskifteloven for alle typer eiendommer i hele landet med 

mindre det foreligger lovpositivt unntak”. 

 

Ved ankomsten av de nye virkemidlene h og i har det imidlertid hersket tvil om forskjellen på disse og de 

gamle bestemmelsene. I loven står det ingenting om hvor vidt de nye virkemidlene skal benyttes i urbane 

strøk og de tradisjonelle på landet. I lovens forarbeider er det i Ot.prp. nr. 78 (04-05) gitt uttrykk for at 

bestemmelsen bokstav i gjelder avbøting av ulemper som utløses ved gjennomføring av regulering eller 

bebyggelsesplan, men dette trenger ikke å bety at de øvrige virkemidlene i jordskifteloven kan anvendes 

som en del av saken eller som en egen sak. Det skal altså være mulig å benytte de ulike bestemmelsene i 

jordskifteloven i slike områder. 

Det vil kunne sees på som en stor fordel å benytte jordskifteretten også i de nevnte områdene, spesielt med 

tanke på at retten vil kunne utføre flere prosesser i en og samme sak. Det vil for eksempel kunne være at 

jordskifteretten foretar delinger, arealoverføringer, hjemmelsoverføringer også videre i en og samme sak. 

Dette er sett på som en av de store fordelene med å la jordskifteloven ha en positiv hjemmel til å drive i 

urbane områder. 
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3.2.4. Spesielt om § 2 bokstav b 

Som nevnt gir § 2 en uttømmende oppramsning av de tiltakene som innenfor rammene av § 1 kan benyttes 

for å kreve jordskiftesak. I lovens § 2 bokstav b heter det at jordskifte kan gå ut på å forme ut eiendommer 

på nytt ved ombytting av grunn og retter. Dette er en formulering av det som alltid har å være ansett som 

jordskifterettens primære arbeid, nettopp det å bytte om grunn for å oppnå en bedre drift- og 

eiendomssituasjon. Retten kan altså bedre utformingen av eiendommer på denne måten, eksempler på 

dette kan bl.a. være i landbruksområder med teigblending eller i forbindelse med adkomst- og 

parkeringsproblemer i mer rurale strøk. 

 

Meningsinnholdet i ”grunn” kan antas og ha en historisk tilknytting til jordbruk. Siden jordskifteloven er like 

relevant i tettbebygd strøk så gjelder den alle type grunn også i byer. Vi har ikke funnet at meningsinnholdet 

i begrepet grunn er tenkt også å gjelde bebygd grunn og kan ikke i rettskildene finne spor av at begrepet er 

tenkt å omfatte bygninger.  

 

3.3. Formalisering av eiendom 

Seksjonering 

Som kjent deles eiendommer i Norge inn i et system for registrering med bl.a. et kommunenummer 

(kommunenr.), gårdsnummer(gnr.) og bruksnummer(bnr.). På et bruksnummer kan det også være registrert 

ulike enheter som blant annet seksjoner(snr.), eiendommen kan være seksjonert. En slik seksjonering gjøres 

når det skal registreres flere selvstendige eierenheter som skal selges og pantsettes separat på en eiendom 

når det forhold som gjør at det vil være vanskelig å dele eiendommen. De vanlige seksjonerte 

eiendommene er leiligheter i blokker, forretningsgårder og eller en blanding. Seksjoneringene kan bestå av 

enten boligseksjoner eller næringsseksjoner. 

 

Ved ønske om seksjonering må det sendes en begjæring til kommunen hvor det er ulike krav som skal være 

oppfylt for å få tillatelse. I en seksjonert eiendom er det alltid et fellesareal som de ulike seksjonene har en 

andel i, alle seksjonseierne er del av et seksjonssameie. 
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I saken på Valentinlyst senter må de seksjonerte arealene reseksjoneres. Saksgangen i en slik reseksjonering 

er typisk at man sender en anmodning om reseksjonering i henhold til eierseksjonslovens § 13. Vedlagt en 

slik anmodning skal det være vedlagt blant annet bygningstegninger, og samtykke fra panthavere. En 

forutsetning for en slik seksjonsbegjæring er at den er fremmet av styret i seksjonssameiet. Som vi kan se i 

rettsboken, har styret godkjent en slik anmodning om reseksjonering. Kommunen har også mottatt 

begjæring om reseksjonering og gitt tilbakemeldinger til denne. 

 
Tinglysning og dokumentavgift 

Når en jordskiftesak er ferdig behandlet og saken er rettskraftig sendes det et utdrag av rettsboka til 

tinglysning, her skal alt av varige verdier tas med. Tinglysningen kan sies å være en registrering av avtaler 

om diverse rettigheter og forpliktelser som i disse tilfellene omhandler fast eiendom. Hovedhensikten av 

tinglysning er å gi et rettsvern ovenfor tredjeparter og er blant annet et krav for å kunne opprette pant i 

eiendommen. I jordskiftesaker skjer det i prinsippet ingen hjemmelsoverføring, da partene beholder sine 

respektive registerenheter, forskjellen mellom ny og gammel situasjon blir registerenhetenes utforming. 

Kort fortalt ser de annerledes ut, men har den samme verdien og av den grunn er det ingen differanse det 

kan bli tatt avgift for. 

 

I saker som går utenfor jordskifteretten, ved ordinært kjøp/salg, blir utfallet annerledes. På Valentinlyst blir 

det lagt til grunn at det byttes like verdier, følgelig vil det ikke bli grunnlag for dokumentavgift.  

 

3.4. Alternativ til jordskifte 

Bytte av eiendomsarealer kan i utgangspunktet foregå på flere måter, litt avhengig av hvordan situasjonen 

ser ut i dag. Det er som tidligere nevnt i oppgaven at arealbytter etter jskl. § 2 bokstav b har lenge vært 

jordskifterettens primære arbeid. 

 

Bytte av deler av en eiendom foregår naturlig nok også utenfor jordskifte. Det kan da for eksempel gjøres en 

såkalt ”grensejustering” etter matrikkelloven § 16. Denne gir hjemmel for justering av grenser mellom 

matrikkelenheter.  

 

Det finnes imidlertid visse krav og begrensinger for en slik overføring, justeringen kan kun gjøres for et 

”mindre areal” og justeringen skal heller ikke stride mot annen lovgivning. Departementet uttaler at en 

”mindre” overføring av areal ikke overskrider brutto areal/volum på 5 %. Samtidig kan det ikke avgis areal 

som i sum overstiger 20 % av enhetens areal før justeringen. Ved en grensejustering kreves det ingen 

delingstillatelse etter plan- og bygningsloven, men må derimot tinglyses. I saken på Valentinlyst utgjør 

arealet som går i bytte fra gnr. bnr. 55/98 ca. 16%, og fra 55/52 utgjør ca. 1.5%.  
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Ved ny matrikkellov ankom det en ny sakstype, § 15 ”Arealoverføring”. I § 15 er det regler og prosedyrer for 

overføring av arealer mellom grunneiendommer og anleggseiendommer. Som ved grensejustering finnes 

det også her ulike bestemmelser, det kan ikke overføres arealer mellom ulike reguleringsformål. 

Anvendelsen av paragrafen er et supplement til grensejusteringer etter § 16, der et areal ikke lenger kan 

regnes som ”mindre areal” kan man i stedet benytte § 15, arealoverføring.  

 

3.5. Forholdet mellom jordskifteloven, delingsloven/matrikkelloven og plan- og 

bygningsloven 
I denne saken er det en rekke aktører. I tillegg til de private aktørene som har krevd saken, må 

jordskifteretten forholde seg til kommunale aktører som forvalter parallelle lovverk. 

I saken, og andre saker, kan jordskifteloven og andre lovverk komme i konflikt med hverandre. Når man 

kommer i en slik situasjon er det helt sentralt å etablere en klar rollefordeling som sikrer en form for 

samkjøring av forskjellige prosesser for å sikre fremdrift i saken.   

 

Matrikkelloven 

Matrikkelloven har her en sentral rolle, både for kommunen som delingsmyndighet og for jordskifteretten. 

For jordskifteretten gjelder jskl. § 87, som sier at lovens bestemmelser gjelder “så langt den høver”.  

Formålet med loven er å måle, merke og kartfeste samt registerføre grunn- og festeeiendommer. Det er 

primært kommunen som har ansvar for å holde kart og delingsforretninger, men om en eiendom er under 

jordskifte, vil det være jordskifterettens ansvar å holde kart- og delingsforretning som en del av saken. En 

forutsetning er at det foreligger delingstillatelse fra kommunen.  

 

Tinglysning 

For å formalisere de ulike aktørenes rettigheter på eiendommen, må dokumentene tinglyses. Selve 

tingslysningsprosessen er den samme uavhengig om det er kommunen eller jordskifteretten som forestår 

innsendelse av dokumenter til tinglysningen. Hovedforskjellene mellom når kommunen sender inn 

dokumenter til tinglysning og når jordskifteretten gjør det, blir da de interne prosessene. 

 

I den kommunale prosessen må kommunen fatte et vedtak om deling. Vedtaket må fattes på grunnlag av en 

innkommet søknad, der initiativet er tatt av hjemmelshaver. Et slikt vedtak kan bli gitt på vilkår, der 

kommunen har positiv lovhjemmel til å kreve at det innhentes og opprettes ulike rettigheter og erklæringer, 

der det er søker selv som står for disse. Når kartforretningen er holdt og vedtak er fattet vil kommunen 

sende de relevante dokumentene til tinglysningen. 

 

I en jordskiftesak er det jordskifteretten som sørger for innholdet og innsendingen av dokumenter til 

tinglysning. Det tinglyste dokumentet blir da et utdrag fra rettsboken og det er innholdet som har blitt til 
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gjennom jordskiftesaken som tinglyses. 

 

Plan- og bygningsloven 

I denne saken er det bygningsdelen av Plan- og bygningsloven vi velger å fokusere på. Vi antar at senteret er 

bygd i henhold til reguleringsformålet, og eventuelle planbestemmelser er oppfylt.  

 

I saken er det gjennomført endringer på bygningsmassen som søkes formalisert gjennom en jordskiftesak. 

Ved en slik ombygging i et kjøpesenter, vil de utførte arbeidene måtte være godkjent ved vedtak av 

bygningsmyndighetene i Trondheim. Selve formaliseringsprosessen kan gå uavhengig av 

bygningsmyndighetene, og en eventuell dom av jordskifteretten vil ikke avklare realitetene i forhold til plan- 

og bygningsloven. Denne problemstillingen er tatt opp i rettsmøter, og det er satt som en forutsetning at de 

utførte tiltakene skulle være godkjent av bygningsmyndighetene. Vedlagt ligger de godkjente tegningene av 

den nye situasjonen på Valentinlyst senter, vedlegg 4. 

 

I denne saken oppdaget vi at det om ikke er konfliktfylt, er det i hvert fall grobunn mellom konflikter mellom 

de ulike forvaltningsorganene av lovverket. I intervjuene vi hadde med representanter fra kommunen kom 

det frem at de ikke var spesielt tilfreds med at jordskifteretten påtok seg denne saken. En slik skepsis er til å 

forstå, da kommunens institusjonelle rammevilkår er til en viss grad overlappende med jordskifterettens 

institusjonelle rammevilkår. Videre er plan- og bygningsmyndighetene vante med å styre hele denne 

prosessen selv, og i så måte blir jordskifterettens inntreden kanskje regnet for å være er irritasjonsmoment. 

At jordskifteretten har hjemmel og kompetanse til å operere i samme sfære som bygningsmyndighetene er 

det ingen tvil om, men for å sikre et tilfredsstillende samarbeid, vil det stille krav til et visst samarbeid og 

åpenhet. 
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4. Drøftelse av problemstilling og aktuelle spørsmål 

4.1. Innledning 
Vi vil i denne delen av rapporten forsøke å anvende teori på problemstillingen vår. Kapittelet vil 

innledningsvis ta for seg hovedtrekken til de ulike aktørenes synspunkter. Observasjonene vi bygger teksten 

på er kommet frem i intervjuer og ved å lese rettsboken. Siden dette er en pågående sak, vil noe av det som 

er blitt sagt i intervjuene ikke referert.  Vi har valgt å ikke gjengi intervjuene i tekst, men heller skrive 

svarene vi har fått som en del av de ulike avsnittene. Senere vil vi ta for oss de materielle vilkårene med 

hjemmelen for fremming av saken. Vi vil forsøke å begrunne og vise hvorfor eller hvorfor ikke den aktuelle 

saken kunne fremmes etter § 2 bokstav b. 

 

4.2. Aktørenes synspunkter 
I saken har det vært en rekke aktører innblandet, og det har vært et eierskifte i prosessen. Alle partene har i 

utgangspunktet vært enige om hvordan arealene og rettighetene skal fordeles, noe som har resultert i at 

oppgaven til jordskifteretten blir å formalisere rettighetsforholdene mellom partene ved tinglysning. For 

øvrig er endringene i eiendomsmassen allerede fysisk utført noe som igjen taler for at det er kun 

formaliseringen som gjenstår.  

 

Til vanlig ville ofte en slik prosess foregått ved kjøp/salg og fradeling av de aktuelle arealene. En slik prosess 

ville følgelig føre med seg de avgifter og utgifter som normalt blir pålagt, både fra kommune og i forbindelse 

med tinglysning og dokumentavgift. Med tanke på at det er snakk om arealer i et kjøpesenter i Trondheim 

ytre by, er det rimelig å anta at kvadratmeterprisen er høy og i kombinasjon med forholdsvis store arealer 

som bytter hender vil det medføre en betydelig kostnad for partene. Av den grunn er det ikke urimelig å 

anta at noe av motivasjonen for krav om jordskiftesak er tuftet i både et ønske om å forenkle 

formaliseringsprosessen, samtidig som man reduserer kostnadene ved den nevnte formaliseringen.  

 En betraktning i det tilfelle er hvordan ville en slik sak utarte seg om partene var uenige. 

 

I forhold til tinglysningen, og tinglysningens rolle i saken har vi intervjuet en representant fra Statens 

kartverk angående deres rolle i denne saken, i tillegg til jordskiftedommer Ove Flø om jordskifterettens rolle 

i forhold til tinglysningen. 

 

I intervjuet med representanten fra tinglysningen ble det fort tydelig at dette var en spesiell sak også for 

dem, det var tvil om de i det hele tatt hadde sett en slik type sak i det hele tatt. Selv om dette er en spesiell 

sak, og hjemmelen til å holde saken ser ut til å være basert på en utvidet tolkning av lovhjemmelen, 

forandrer det ikke på mulighetene tinglysningen har i forhold til tinglysningsprosessen.  

 

Tinglysningen har ikke anledning til å overprøve jordskiftedommeren i forhold til saken, og om dommeren 
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har lagt til grunn at det byttes likt, må også tinglysningen legge det til grunn. Dette ble både bekreftet av 

Ove Flø, og Haldis Fremstad Skaare.  Tinglysningen har en viss kontrollplikt, men det er meget tvilsomt om 

den kontrollplikten er så omfattende at den gir adgang til å etterprøve realitetene i dommen. En presisering 

i den sammenheng er at det hadde hendt i sjeldne tilfeller tinglysningen hadde tatt kontakt med 

jordskiftedommeren for å oppklare eventuelle misforståelser, men da til rekvirenten sin gunst. Videre var 

det heller ikke uvanlig at tinglysningen mottok saker der de var i tvil om det virkelig var byttet likt, men at de 

ikke kan hindre tinglysning er en naturlig konsekvens av avgrensingene mellom jordskifte og matrikkelloven. 

 

At en slik type sak håndteres ved jordskifte er et “unntak fra regelen”, og som sagt tidligere har ikke 

tinglysningen noen åpenbare måter å motsette seg en slik prosess.  Men om saksinngangen med slike saker 

skulle vise seg å øke, der man ser at store verdier blir unntatt dokumentavgift, er dette en problemstilling 

som må avklares på departementnivå, da det kan oppstå tvil om hvor langt unntaket strekker seg, og hva 

som opprinnelig var hensikten med det i forhold til hvordan det potensielt kan bli brukt med en slik tolkning 

av lovhjemmelen. 

 

4.3. Materielle vilkår 

4.3.1. Utjenlighet 

Jskl. § 1 bokstav a lyder som følger;  

 

”Eigedomar som det er vanskeleg å nytte ut på tenleg måte etter tid og tilhøve, kan leggjast under jordskifte 

etter denne loven”.  

 

Man må anta at når partene selv krever sak, og saken er igjen tvunget fram gjennom tidligere utjenelige 

eiendomsforhold er kravet oppfylt. Videre er det kommet frem i intervjuene med partene at den nye 

situasjonen (i kombinasjon med andre faktorer utenfor saken) har resultert i en betydelig større inntjening 

på de berørte arealene. Vi anser kravet for oppfylt. 

4.3.2. Tapsgarantien 

Det må i saken tas hensyn til at ingen av partene blir påført tap jf. jskl. § 3 bokstav a:   

 

"§ 3. Jordskifte kan ikkje fremmast: a) dersom kostnadene og ulempene blir større enn nytten for kvar 

einskild eigedom." 

 

 I følge partene er det ingen som har blitt påført tap i byttet av arealer. De er på om lag samme størrelse, og 

verdien av disse har retten lagt til grunn, er av samme verdi. I rettsboka kan vi lese at rekvirenten anfører at  
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“det ikke er arealer som naturlig kan verdsettes i forhold til et salg. Arealene er deler av 

gårdsnummer/seksjonsnummer. Delene kan ikke sies å ha selvstendige verdier slik at de kan selges særskilt 

uten at de berørte butikkene blir mindre hensiktsmessige. Det forligger derfor ingen verditakster.” 

 

Jordskifteretten baserer saken på at det byttes i like verdier, som er en forutsetning for å kunne fremme 

saken etter jskl. § 2 bokstav b. Vi vil i denne oppgaven også legge til grunn at det byttes i like verdier, men vi 

vil likevel gjøre noen betraktninger på hva som kan påvirke verdien på slike arealer og hva som kan gjøre at 

selv om man bytter tilnærmet likt antall kvadratmeter, kan verdien være ulik. 

 

Det er en rekke faktorer som spiller inn for inntjeningspotensialet til et kjøpesenterareal. Tilgang til 

parkeringsplasser, butikklokalenes orientering og eksponering i forhold til gangakser, hva de faktisk blir 

brukt til (Butikk/støttefunksjon). Satt på spissen kan et stort støttefunsksjonsareal bli byttet mot 5 butikker, 

der kvadratmeterstørrelsen er lik, men inntjeningspotensialet og følgelig verdien er helt ulik.  

 
Vi setter ikke spørsmålstegn ved at verdien på arealene er lik, men registrerer at det i sakens rettsbok kan 

det se ut som det er gjort få vurderinger når det blir slått fast at man bytter likt. Vi tror at når det byttes 

arealer i en så komplisert og verdifull eiendom, må det legges en mer omfattende vurdering til grunn, der 

man ser på flere aspekter ved eiendommen og dens utnyttelse da plassering, utnyttelse og funksjon har 

stor påvirkning på arealets verdi.  

  

Videre synes forklaringen “Delene kan ikke sies å ha selvstendige verdier slik at de kan selges særskilt uten 

at de berørte butikkene blir mindre hensiktsmessige” som lite holdbar, som man ser på kartet over 

skiftefeltet er begge de byttede arealenes plassering slik at de vil kunne blitt utnyttet som et eget 

butikklokale, noe som tilsier at det vil være uproblematisk å finne en verdi på arealet, for eksempel gitt av 

andre lignende plasserte butikkers omsetning. Videre mener vi bestemt at resten at et eventuelt salg av et 

butikklokale ikke gjør resten av kjøpesenteret eller butikken i seg selv mindre hensiktsmessig. 

 

4.3.3. Hjemmel/virkemiddel 

Som allerede belyst i tidligere kapittel er dette en noe annerledes jordskiftesak. Og som problemstillingen 

viser har vi valgt å fokusere på lovhjemmelen for å kunne holde saken. Hovedspørsmålet i den forbindelse 

er naturlig nok om jordskifteloven av 21. desember 1979, eller gjeldende rettspraksis åpner for å kunne 

bruke jordskiftevirkemiddel også i selve bygningsmassen, der man bytter både rettigheter, areal og verdier 

inne i et kjøpesenter. 

 

I drøftelsen vil vi se nærmere på hva meningsinnholdet i ordet “eiendommer” er, og videre hva som er 

omfattet (og ikke) av definisjonen både i forarbeidene og i rettspraksis. “Eiendom” kan ha et vidt 
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meningsinnhold i dagligtalen, men definisjonen av “eiendom” vil i denne sammenheng må bli tolket fra først 

og fremst intensjonene i forarbeidene og deretter eventuell relevant rettspraksis.   

 

Lovhjemmelen som er valgt benyttet av jordskifteretten lyder som følger: 

 

“ Jordskifte kan gå ut på å: (…) b) forme ut eigedomar på nytt ved ombyting av grunn og rettar.” 

 

Ved en bokstavelig tolkning av hjemmelen, da spesielt “forme ut eigedomar på nytt ved ombyting av 

grunn(…)” kan det se ut som saken har hjemmelsgrunnlag. Usikkerhetsmomentet her blir da hva 

meningsinnhold “eigedomar” har. Som nevnt tidligere er det liten tvil om at eiendom i dagligtale også 

gjelder bebyggelse. En generell definisjon på eiendom ifølge www.ordbok.no er: “jordstykke, ofte med hus”.  

For å kunne finne en mer presis definisjon på eiendom i denne sammenheng har vi henvendt oss til 

lovforarbeidene og lovens kommentarutgave. 

 

I kommentarutgaven av loven kan vi lese at § 2 bokstav b er hovedsaklig tenkt benytta der de utjenelige 

eiendomsforholda er knyttet til arrondering. Dette kan også være “utenelige eigedomstilhøve” knytt til 

industri, boliger og andre næringsformål. En viktig presisering er at også retter kan byttes om. Men har må 

det være en funsksjonell sammenheng mellom den grunnen som blir byttet og retten, videre kan ikke retten 

omfatte tidsavgrensa eller personlige bruksretter. Videre er det sagt at; “Ut frå den historiske utviklinga er 

det som sagt i førearbeida til dei ulike lovene, er det ikke tvil om at det regelen i § 2 bokstav b tar sikte på er 

landbrukseigedommar.”  Av det nevnte i kommentarutgaven og lovforarbeidene er det rimelig å anta at 

lovens virkeområde er i all hovedsak knyttet til grunneiendom, ikke bygninger. Lovhjemmelen synes ikke 

avgrenset til landbrukseiendommer. At tanke på at lovhjemmelen er “hovudsaklig tenkt benyttet der de 

utenelige eiendomsforholda er knyttet til arrondering” forsterker inntrykket av at bygninger ikke er tenkt 

omfattet. Begrepet arrondering er definert slik: “1(…) 2. gi et areal, særlig en jordbrukseiendom, 

formålstenelig form.” Videre sier kommentarutgaven at det også gjelder “industri, boliger og andre 

næringsformål”, altså grunneiendom som er regulert til de forskjellige arealkategoriene, det gir derimot 

ingen grunnlag for å tolke bestemmelsen dit hen at man kan bruke hjemmelen på grunn regulert til næring 

og i et bygg på samme tid. 

 

I januar 2003 ble det satt ned en arbeidsgruppe med formål “å utarbeide forslag til lovregler om bruk av 

jordskifte eller jordskiftelignende virkemidler i byer og tettsteder”. Utvalget leverte sin rapport i april 2003. 

Rapporten er medvirkende til odelstingsproposisjon nr. 87, som resulterte i revisjon av jordskifteloven.  

 

Med den nye revisjonen av jordskifteloven er det i større grad åpnet for at jordskiftelovens virkemidler også 

skal kunne tas i bruk i tettbygde “urbane” strøk.  En slik utviding av lovens virkeområde taler for at slike 
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saker også kunne være tenkt å omfattes av jordskifteretten. Både i rapporten “Forslag til 

jordskiftevirkemidler i byer, tettsteder og hytteområder – “Urbant jordskifte”, og i den påfølgende 

odelstingsproposisjonen Ot.prp. nr 87 er det tatt til orde for at jordskifterettens med dens utvidede 

virkemidler skal kunne være en “problemløser” i eiendomsforhold. Selv om intensjonene til arbeidsgruppa 

og den vedtatte proposisjonen kan oppfattes som et vesentlig initiativ til at jordskifteretten skal utvide sitt 

virkeområde i urbane strøk, tror ikke vi at man kan på grunnlag av det tolke de allerede eksisterende 

bestemmelsene annerledes. 

 

Det råder liten tvil om at arbeidsgruppa har forespeilet seg en løsning der jordskifteretten skal benytte sine 

virkemidler i situasjoner med utbygging i byer og tettsteder og utbygging av fritidsbebyggelse. I rapporten 

er det lagt stor vekt på behovet for koordinering i utbygginger, der det er viktig å samarbeide på tvers av 

eiendomsgrenser for å få en helhetlig og god løsning, samtidig som man fordeler nytten på en 

samfunnsøkonomisk og privatøkonomisk gunstig måte.  

 

I rapporten står det blant annet at, “Prosjektet anbefaler at jordskiftelovens virkemidler tilpasses og gjøres 

fullt ut tilgjengelig i byer og tettsteder gjennom nødvendige endringer i jordskifteloven” 

Det er vanskelig å gi et godt svar på om intensjonene til gruppen var at også en slik type sak vi ser på er 

tenkt omfattet. Kanskje, kanskje ikke. Det man ser i rapporten, eller ikke ser, det er at det ikke er nevnt noe 

om at man søker å endre den aktuelle paragrafens virkeområde.  

 

I ot.prp. nr. 57 (1997-1998) s.118 er det også nevnt lite om hva virkeområdet for § 2 bokstav b er tenkt å 

være, videre er det heller ikke omtalt av arbeidsgruppa av 1993. Et sentralt mål både for arbeidsgruppa av 

1993 og av arbeidsgruppa i 2003 var at jordskifteretten, grunnet sterk samfunnsinteresse også burde kunne 

ta på seg oppgaver i byer og tettsteder, at jordskifteretten burde bli en allmenn eiendomsdomstol.  

Justisdepartementet sa i sitt høringsnotat av februar 1996 at; “… er imidlertid betenkt over enkelte av 

forslagene om å legge nye oppgaver til jordskifterettene uavhengig av om oppgavene har tilknytning til et 

tradisjonelt jordskifte, og uavhengig av om oppgavene har tilknytning til landbrukseiendommer.”  

Med bakgrunn i det overnevnte vil det være naturlig å legge til grunn at Jskl. §2 bokstav b er tenkt den 

samme avgrensingen som §§ 2c og 2e.   

 

I ot.prp. nr. 8. 2005-2006 er det vedtatt en rekke lovendringer til jordskifteloven, og er basert på forslagene 

utarbeidet i den nevnte rapporten. Det er innarbeidet paragrafer og revisjoner som gjør jordskifterettens 

kompetanse gjeldende også i byer og retten er gitt verktøy for å kunne foreta operasjoner i 

utbyggingsområder og etter vedtatte planer. Det er heller ikke i ot.prp. eller i forarbeidene nevnt at den 

konkrete lovhjemmelen er tenkt retolket.  
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Men en viktig betraktning er at lovens virkeområde i senere tid har blitt utvidet til å gjelde også i byer og 

tettsteder, og videre at alle jordskifterettens virkemidler også gjelder der. En viktig presisering i det tilfelle er 

at også tidligere hadde jordskifteretten anledning til å utdøve sitt arbeid i byer, men da med bygningsrådets 

godkjenning. Videre er det tvilsomt at utvidelsen av virkeområdet skal ha noen påvirkning på hvordan man 

tolker bestemmelsene utover at de samme bestemmelsene med den rådende tolkningen gjelder i alle type 

områder. 

Rettspraksis 

Det har vært utfordrende å finne rettspraksis angående tolkningen av omfanget til § 2 bokstav b. Det 

nærmeste vi har kommet en tolkning som gir pekepinner angående anvendelsen av paragrafen er i Carport 

dommen, (HR-2002-166 - Rt-2002-238 (50-2002). Det er ikke en direkte tolkning av den aktuelle paragrafen, 

men av jskl. §2 bokstav a. Sammendraget av dommen lyder som følger; 

                

“To naboer hadde realsameie i en carport. Spørsmålet i saken var om jordskifteretten hadde kompetanse til 

å behandle krav om oppløsning av sameiet. Kjæremålsutvalget fant at vilkåret i jordskifteloven § 2 første 

ledd litra a ikke var oppfylt. Da det ikke dreide seg om et jordsameie i jordskiftelovens forstand, måtte  saken 

avvises.” 

  

I forhold til saken på Valentinlyst senter er det noen realiteter som ikke er direkte sammenlignbare. I 

carportdommen er det snakk om et sameie i en carport som ligger på den ene sameiers grunn. Videre er 

det i denne saken vurdert jordskiftelovens § 2 bokstav a, ikke § 2 bokstav b.  

 

Den mest åpenbare og betydelige forskjellen mellom de to sakene, foruten lovhjemmelen, som også gjør at 

vi er noe usikre på i hvor stor grad vi kan legge den til grunn er at det i carportdommen er den ene parten 

som besitter grunnen bygningen er plassert på. I saken på Valentinlyst er det forskjellige parter, som besitter 

grunnen bygningen er plassert på. Videre mener vi at jskl. § 2 bokstav a levner mindre tvil om hva som 

omfattes av loven enn § 2 bokstav b.  

 

I carport dommen blir lovteksten “grunn og rettar” tolket: 

 

“Utvalget peker på at det etter jordskifteloven § 2 første ledd bokstav a er et vilkår at « grunn 

eller rettar » ligger i sameie mellom bruk. Dette kravet er ikke oppfylt ved at en bygning er i 

sameie mellom to bruk. Utvalget kan videre ikke se at uttrykket « sameigetilstanden » i 

bestemmelsen angir noe alternativt vilkår til det nevnte. Etter utvalgets syn kan dermed ikke 

kravet i § 2 første ledd bokstav a oppfylles ved at man anlegger en helhetsbetraktning der det også 

trekkes inn bruksrettigheter som hver av to eiendommer har over naboeiendommen.” 
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Slik vi tolker høyesterett, er det ikke sameie i jordskiftelovens forstand i denne saken, på grunn av at 

bygningen ikke ligger på begge partenes grunn, og bygningen alene sørger for at det er et sameie. Dette 

skiller seg vesentlig fra saken på Valentinlyst senter, der de respektive partene eier grunnen bygningen er 

plassert på. Gitt av argumentasjonen kan det virke som at bygningen i seg selv ikke er tilstrekkelig for at det 

eksisterer et sameige i grunn, da den ligger på ene sameiers eiendom. Om man legger dette til grunn, kan 

det virke som en slik sak er omfattet av lovhjemmelen om grunnen er på de respektive eierens hånd. 
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5. Avsluttende refleksjoner 
Gruppen har over en periode arbeidet med problemstillingene i tilknytning til denne saken, som er utenom 

det vi kjenner som en tradisjonell jordskiftesak. Vi har med arbeidet fått et inntrykk av hvilke problemer 

jordskifteretten kan tenkes å stå overfor.  

Saken er relativt ny i jordskiftesammenheng, da det her er snakk om jordskifte i et kjøpesenter. Dette har 

resultert ufordringer i forbindelse med lovparagrafer, samkjøring av lovverk og aktører, samt juridiske 

problemstillinger som jordskifteretten må ta stilling til om man ser ytterligere slike saker i fremtiden.  

Det faktum at alle partene er enige og at det i utgangspunktet ikke er noen uenigheter i saken skulle man 

tro jordskifte er en hensiktsmessig måte å ordne rettighetsforholdet mellom hjemmelshaverne på. 

Arealendringene er allerede gjennomført fysisk, og eiendommen har i lengre tid (fra 2008) blitt brukt slik 

den nå ser ut. I ettertid kan det sies at denne løsningen på å formalisere eiendommen har tatt lenger tid 

enn hva den kunne gjort, dette ble også bekreftet av kommunen. Dette kan kanskje forklares med 

sviktende kommunikasjon mellom aktørene og retten.  

Saken reiser på tross av at den virker forholdsvis ukomplisert noen prinsipielle spørsmål. Det er ikke til å 

skjule at en stor motivasjon for å kreve sak er å forsøke å unngå dokumentavgift. Man må anta at 

dokumentavgiften i en slik sak, der man overfører i overkant av 400 kvm i et kjøpesenter medfører 

betydelige transaksjoner og følgelig dokumentavgift og gebyr. Intensjonen med at man i jordskiftesaker 

ikke betaler dokumentavgift er at man bytter likt.  

Om man bytter likt eller ikke er det jordskifteretten som tar stilling til i sine vurderinger. På det grunnlag 

kan man påstå at det på lik linje med andre saker etter jordskifteloven ikke skal betales dokumentavgift, 

men vi tror at det bør legges en betydelig større arbeidsinnsats i å fastslå den reelle verdien. 

Saken er fremmet for jordskifteretten med det utgangspunkt at det forligger hjemmel. Dette er det mest 

sannsynelig ikke noen muligheter for å overprøve da alle parter er svært fornøyde, og er representert med 

én advokat. I drøftingen kommer vi imidlertid frem til at det ikke forligger hjemmel for å behandle saken i 

jordskifteretten. For oss kan det allikevel virke som om alt går i orden og endringene i arealstrukturen vil 

omsider bli tinglyst. Dette kan sees i sammenheng med at det er begrensede muligheter til å overprøve 

jordskifterettens dom. Det gjelder også ved tinglysningen. 

Slik vi ser det er dette en sak som heller burde blitt behandlet som en vanlig bygge-/delesak med 

kommunens virkemidler. Saken byr på utfordringer i forhold til lovverk og aktører. Noe som har vist seg å 

være tidskrevende og problematisk med tanke på formalitetene denne saken krever. Å behandle saken som 

en sak i kommunen er det, som nevnt ovenfor, ikke ønske om fra aktørenes side i henhold til besparelsen 

av dokumentavgift. Men dette ville, slik vi ser det, forkortet behandlingsprosessen som jordskifteretten har 

stått ovenfor.  
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7. Vedlegg 
 
Vedlegg 1. Orienteringsbrev til parter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Institutt for landskapsplanlegging (ILP) ved Universitetet for miljø- og biovitenskap utdanner 
jordskiftekandidater. 
 
Hvert år har vi et feltkurs med øvelser for studentene i siste studieår. I år er kurset lagt til Sør-Trøndelag 
i tiden 29. august – 2. september. Hovedtema for årets feltkurs er jordskifte. Studentene skal ta 
utgangspunkt i jordskiftesakene nevnt ovenfor. 
 
Formålet er læring, og en viktig del av læreprosessen er samtale med parter som var direkte berørt av 
sakene. Tema for samtalene vil bl.a. være problemer, muligheter, gjennomføring og resultater/effekter 
av disse sakene. Utover høsten skal studentene lage en rapport. 
 
På denne bakgrunn håper vi at du er positiv til en eventuell henvendelse fra studentene i det nevnte 
tidsrom, med forespørsel om en samtale. 
 
ILP har et samarbeid med den lokale jordskifteretten om avvikling av feltkurset, men gjør oppmerksom 
på at vi ikke representerer den eller andre interesser. Vårt mål og hensikt er læring. 
 
 
Ansvarlige lærere for kurset er: Einar Hegstad, 48075334, einar.hegstad@umb.no 

Øystein J. Bjerva, 977 34 426, oystein.bjerva@umb.no 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Einar Hegstad 
 
  

UNIVERSITETET FOR MILJØ-  OG BIOVITENSKAP 
INSTITUTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING 
 
SAKSBEHANDLER  
DIREKTE TLF 48075334 
E-POST einar.hegstad@umb.no 
BESØKSADRESSE  
 
VÅR REF  
DERES REF  
DATO 18.08.2011 

 
Til en del parter i jordskiftesakene: 
 
Sak 20/2007 Svartdalsvegen 
Sak 26/1996 Litjbjørga 
Sak 42/1998 Dragset-Sugustad 
Sak 44/1998 Midtre Orkland 
Sak 56/2009 Valentinlystsenteret 
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Vedlegg 2. Spørsmålsark intervjuer av parter 

 

Spørsmålsliste 

 
I intervjuene av partene i saken hadde vi på forhånd laget en liste over ulike temaer vi ønsket å snakke om, 

vi hadde ikke laget noen konkrete spørsmål da vi ønsket å føre en fri samtale og i stedet komme med 

aktuelle spørsmål som en del av samtalen. 

 
Spørsmål til aktuelle aktører: 
 

- Aktørenes rolle i saken 

- Synspunkter 

- Utfordringer 

- Tinglysning 

- Matrikkelføring 

- Dokumentavgift 

- Fremming for jordskifteretten 

- Forhold mellom de ulike lovverk (eierseksjoneringsloven, matrikkeloven, jordskifteloven, 

tinglysningsloven). (Trondheim kommune) 

  
 
 

 








































































